„Projekt-Praca”
Tomaszów Mazowiecki, 12.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/RR
dotyczące
wyboru doradców zawodowych na potrzeby
opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
realizacji grupowego poradnictwa zawodowego (warsztaty)
realizacji indywidualnego poradnictwa zawodowego

W
związku
z
realizacją
projektu
„Projekt-Praca”
nr
umowy:
RPLD.09.01.01-10-B018/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne", Działanie
IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym",
Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym", Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, w ramach
procedury rozeznania rynku, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie:
1. Część 1: Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla 46 uczestników z terenu
powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.
2. Część 2: Realizacja grupowego poradnictwa zawodowego
uczestników z terenu powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.

(warsztaty)

dla

46

3. Część 3: Realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 46 uczestników z
terenu powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych
ul. Farbiarska 20/24 lok b107
97-200 Tomaszów Mazowiecki
KRS: 0000698928
NIP: 7732483651
REGON: 36849138100000
Biuro projektu:
ul. Warszawska 10/14 lok. 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Osoba do kontaktu: Andrzej Mikos, e-mail: fundacja_eis@interia.pl
Godziny pracy biura: 8.00-16.00
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV): 85312320-8 - Usługi
doradztwa.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
usług doradztwa
Uczestników/ Uczestniczek w ramach projektu „Projekt-Praca”

zawodowego

dla

„Projekt-Praca”
Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku 18-67 lat zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatów opoczyńskiego
i/lub tomaszowskiego (w województwie łódzkim). Minimum 50% uczestników projektu
stanowić będą osoby niepełnosprawne:


posiadające umiarkowany/znaczny stopień niepełnosprawności
lub



posiadające
niepełnosprawność
intelektualnymi

sprzężoną

z

zaburzeniami

psychicznymi/

lub


posiadające całościowe zaburzenia rozwoju

Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje następujące
części:
1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla 46 uczestników z terenu powiatu
opoczyńskiego i tomaszowskiego.
2. Realizację grupowego poradnictwa zawodowego (warsztaty) dla 46 uczestników z
terenu powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.
3. Realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 46 uczestników z terenu
powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.
Szczegółowa charakterystyka usług:
1. Część 1: Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla 46 uczestników z terenu
powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.
a) Każdy uczestnik/uczestniczka projektu weźmie udział w indywidualnym spotkaniu z
doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin zegarowych, mającym na celu:


diagnozę sytuacji problemowej (m.in. sytuacji zawodowej) oraz zasobów, potencjału,
predyspozycji i możliwości.



identyfikację luk kompetencyjnych, potrzeb edukacyjnych i zawodowych

b) Indywidualna ścieżka reintegracji zostanie współopracowana z psychologiem,
odpowiadającym za realizację drugiego (2h) spotkania z każdym z uczestników.
c) Liczba spotkań doradcy zawodowego z każdym UP: 1 spotkanie x 2 godziny zegarowe
d) Całkowita liczba godzin spotkań objęta zamówieniem: 92 (46 UP x 2h)
e) Planuje się realizację spotkań w dni powszednie w godzinach 08:00 – 21:00.
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji spotkań także w weekendy i/lub w
godzinach 08:00 – 21:00.
f) Realizacja usługi odbędzie się w miejscu (na terenie miasta Opoczna oraz Tomaszowa
Mazowieckiego) i terminie wskazanych przez Zamawiającego.
g) Planuje się realizację spotkań w systemie stacjonarnym. W uzasadnionych
przypadkach z uwagi na stan epidemii i zagrożenie związane z COVID-19 oraz
zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie w tym zakresie, dopuszcza się
realizację spotkań w trybie zdalnym. W takim wypadku Zamawiający każdorazowo
wskaże miejsce i warunki realizacji usługi w trybie zdalnym. Zamawiający musi
wcześniej wyrazić zgodę na prowadzenie spotkań w trybie zdalnym. Realizacja usługi
w trybie zdalnym oznacza połączenie on-line w czasie rzeczywistym z UP. Wybór i
zapewnienie odpowiedniego narzędzia umożliwiającego realizację usługi w formie
zdalnej leży po stronie Zamawiającego. W przypadku realizacji usługi w formie
stacjonarnej, Zamawiający odpowiada za zapewnienie wymaganych środków ochrony
osobistej dla UP (maseczki jednorazowe, żel odkażający).
h) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ponoszone przez doradców zawodowych w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia - tj. koszty dojazdu, zakwaterowania,
wydruku materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań, w tym koszty
wyposażenia doradców zawodowych w niezbędne środki ochrony osobistej.

„Projekt-Praca”
i)

Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego,
możliwość kontroli realizacji usługi w każdym czasie, a także prawo wglądu do
dokumentacji związanej z realizacją usługi.

j) Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach ceny
oferty brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe.
2. Część 2: Realizacja grupowego poradnictwa zawodowego
uczestników z terenu powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.

(warsztaty)

dla

46

a) Każdy uczestnik/uczestniczka projektu (dalej UP) zostanie objęty/a grupowymi
warsztatami mającymi na celu:


naukę narzędzi niezbędnych do poruszania
przygotowywanie CV, listów motywacyjnych,

się

na

rynku

pracy

-

m.in.



nabycie przez uczestników/uczestniczki wiedzy nt. elastycznych form zatrudnienia,
spółdzielczości i prowadzenia własnej działalności.

b) Zakres: Ćwiczenia z networkingu, scenki w zakresie rozmów kwalifikacyjnych. Jak
znaleźć i wytrwać w pracy, znaleźć w niej zadowolenie, komunikacja jako podstawa do
rozumienia i bycia rozumianym.
c) Wymiar godzinowy zajęć: 24 godziny zegarowe (3 dni x 8h)
d) Planuje się realizację zajęć w dni powszednie w godzinach 08:00 – 21:00.
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji wparcia także w weekendy i/lub w
godzinach 08:00 – 21:00.
e) Całkowita liczba godzin wsparcia objęta zamówieniem: 96 (4 grupy (średnio 11-12
os.) x 24h)
f) Realizacja usługi odbędzie się w miejscu (na terenie miasta Opoczna oraz Tomaszowa
Mazowieckiego) i terminie wskazanych przez Zamawiającego.
g) Planuje się realizację spotkań w systemie stacjonarnym. W uzasadnionych
przypadkach z uwagi na stan epidemii i zagrożenie związane z COVID-19 oraz
zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie w tym zakresie, dopuszcza się
realizację spotkań w trybie zdalnym. W takim wypadku Zamawiający każdorazowo
wskaże miejsce i warunki realizacji usługi w trybie zdalnym. Zamawiający musi
wcześniej wyrazić zgodę na prowadzenie spotkań w trybie zdalnym. Realizacja usługi
w trybie zdalnym oznacza połączenie on-line w czasie rzeczywistym z UP. Wybór i
zapewnienie odpowiedniego narzędzia umożliwiającego realizację usługi w formie
zdalnej leży po stronie Zamawiającego. W przypadku realizacji usługi w formie
stacjonarnej, Zamawiający odpowiada za zapewnienie wymaganych środków ochrony
osobistej dla UP (maseczki jednorazowe, żel odkażający).
h) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ponoszone przez doradców zawodowych w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia - tj. koszty dojazdu, zakwaterowania,
wydruku materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań, w tym koszty
wyposażenia doradców zawodowych w niezbędne środki ochrony osobistej.
i)

Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego,
możliwość kontroli realizacji usługi w każdym czasie, a także prawo wglądu do
dokumentacji związanej z realizacją usługi.

j) Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach ceny
oferty brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe.
3. Część 3: Realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 46 uczestników z
terenu powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.
a) Każdy uczestnik/uczestniczka projektu (dalej UP) zostanie objęty/a indywidualnym
poradnictwem zawodowym w wymiarze 4 godzin zegarowych, mającym na celu:
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Zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania poznanych narzędzi: autoanaliza,
opracowanie port folio, praca nad osobistymi deficytami w kompetencjach oraz
kwalifikacjach koniecznych do podjęcia zatrudnienia (zg. z diagnozą przeprowadzoną
w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji)

b) Liczba spotkań doradcy zawodowego z każdym UP: 2 spotkania x 2 godziny zegarowe
c) Całkowita liczba godzin wsparcia objęta zamówieniem: 184 (46 UP x 4h)
d) Planuje się realizację zajęć w dni powszednie w godzinach 08:00 – 16:00.
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji wparcia także w weekendy i/lub w
godzinach 08:00 - 20:00.
e) Realizacja usługi odbędzie się w miejscu (na terenie miasta Opoczna oraz Tomaszowa
Mazowieckiego) i terminie wskazanych przez Zamawiającego.
f) Planuje się realizację wsparcia w systemie stacjonarnym. W uzasadnionych
przypadkach z uwagi na stan epidemii i zagrożenie związane z COVID-19 oraz
zgłaszane przez uczestników zapotrzebowanie w tym zakresie, dopuszcza się
realizację wsparcia w trybie zdalnym. W takim wypadku Zamawiający każdorazowo
wskaże miejsce i warunki realizacji usługi w trybie zdalnym. Zamawiający musi
wcześniej wyrazić zgodę na prowadzenie wsparcia w trybie zdalnym. Realizacja usługi
w trybie zdalnym oznacza połączenie on-line w czasie rzeczywistym z UP. Wybór i
zapewnienie odpowiedniego narzędzia umożliwiającego realizację usługi w formie
zdalnej leży po stronie Zamawiającego. W przypadku realizacji usługi w formie
stacjonarnej, Zamawiający odpowiada za zapewnienie wymaganych środków ochrony
osobistej dla UP (maseczki jednorazowe, żel odkażający).
g) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ponoszone przez doradców zawodowych w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia - tj. koszty dojazdu, zakwaterowania,
wydruku materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wsparcia, w tym koszty
wyposażenia doradców zawodowych w niezbędne środki ochrony osobistej.
h) Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego,
możliwość kontroli realizacji wsparcia w każdym czasie, a także prawo wglądu do
dokumentacji związanej z realizacją wsparcia.
i)

Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach ceny
oferty brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
a) przeprowadzenie usług zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach
udostępnianych przez Zamawiającego,
b) niezwłoczne informowanie Zamawiającego na bieżąco o wszystkich przypadkach
nieobecności uczestników, ich rezygnacji i zgłaszanych problemach,
c) prowadzenie dokumentacji realizowanych usług, w tym m.in. kart usług,
Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, itp.) oraz przekazanie ww. dokumentów do biura
projektu, w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia realizacji wsparć,
d) opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do zagwarantowania wysokiej jakości
prowadzonych usług,
e) sporządzenie protokołu, wskazującego na prawidłowe wykonanie usług w Projekcie,
f)

oznaczanie materiałów wykorzystywanych podczas zajęć zgodnie z Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów, przy czym stosowne oznaczenia zostaną
dostarczone przez Zamawiającego,

g) zapewnienie odpowiednich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami,
prowadzących do zaspokojenia specjalistycznych potrzeb (np. odpowiednie materiały
dostosowane do specyficznych potrzeb Uczestników/Uczestniczek, konieczność
wolniejszego mówienia, wolniejsze tempo prowadzenia spotkań, itp.)
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h) archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usług w ramach projektu w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
i)

zachowanie niezależności, bezstronności i poufności w stosunku do uczestników
projektu,

j)

niewykorzystywanie żadnych danych uzyskanych w trakcie zajęć od uczestników
projektu, do celów innych niż realizacja przedmiotu zamówienia,

k) umożliwienie Zamawiającemu, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Łodzi i innym
upoważnionym przez WUP instytucjom wglądu do dokumentów finansowych
związanych z realizacją usług w ramach projektu,
l)

zapewnienie przestrzegania polityki równych szans, w szczególności stosowania języka
równościowego oraz uwzględnienie kwestii równości szans podczas realizacji usług,

IV. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji:

1. Część 1: V-VII.2021
2. Część 2: VI-VIII.2021
3. Część 3: VI-VIII.2021
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIENIA
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający poniższe warunki udziału
w postępowaniu:
a) nie posiadający powiązań kapitałowych bądź osobowych z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:





uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunku: na podstawie Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego („Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych”).
W przypadku, gdy Oferent składający ofertę osobiście będzie wykonywał przedmiot
zamówienia wymagane jest złożenie jednego oświadczenia. Natomiast w przypadku gdy
Oferent składający ofertę do wykonania przedmiotu zamówienia będzie angażował inne
podmioty / osoby wymagane jest także oświadczenie od każdego z tych podmiotów /
osób.

b) posiadający wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:
Oferent lub każda osoba wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać
wykształcenie wyższe (psychologiczne, w kierunku psychologii doradztwa zawodowego
albo podobne albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe)/zawodowe lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne) oraz min. 2 letnie doświadczenie zawodowe pracy z
osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz osobami niepełnosprawnymi.
Ocena spełnienia warunku: na podstawie informacji zawartych w CV
Wykonawcy/osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia załączonych do
Formularza Ofertowego oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie
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(np. umów, protokołów odbioru usługi, referencji itp.). Do Formularza Ofertowego
należy załączyć również kserokopie dyplomów, świadectw innych dokumentów
potwierdzających posiadane przez Wykonawcę/osoby wskazane do realizacji przedmiotu
zamówienia kwalifikacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania
przedstawienia
dokumentów
potwierdzających
posiadane
doświadczenie
Wykonawcy/osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia przed podpisaniem
umowy.
2. posiadający uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Oferenci prowadzący działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia są
zobowiązani do przedłożenia wraz z ofertą wydruku aktualnego wpisu podmiotu do
Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd
Pracy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. Posiadanie wpisu uprawnia do
świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa
zawodowego. W przypadku gdy Oferent składający ofertę do wykonania przedmiotu
zamówienia będzie zatrudniał inne osoby, prowadzące działalność gospodarczą zgodną z
przedmiotem zamówienia, wymóg przedłożenia wydruku aktualnego wpisu do KRAZ,
dotyczy także ww. osób.
Ocena spełnienia warunku: na podstawie faktu czy Oferent prowadzi działalność
gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia oraz - w przypadku odpowiedzi
twierdzącej - na podstawie kserokopii wpisu do KRAZ.
3. Wykonawcy niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty
zostaną odrzucone.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej.
VIII. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Podpisaną ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną, kurierem, złożyć osobiście w Biurze
Projektu Zamawiającego pod adresem:
Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych
ul. Warszawska 10/14 lok. 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja_eis@interia.pl
w terminie do dnia 21.05.2021 r do godziny: 16:00.
2. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim zgodnie z wzorem Formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 w do niniejszego Zapytania.
b) Do Formularza należy dołączyć:



Podpisane Oświadczenie/a o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
Podpisaną Klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,

3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5.

Cena oferty musi być podana w PLN.

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY ORAZ ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia - tj.: znacznych opóźnień w realizacji
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, nieprawidłowej realizacji
zamówienia lub niekompletnego wykonania zamówienia zastosowaną zostaną kary
umowne w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy.
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Wysokość kary umownej zostanie ustalona w oparciu o poniższy katalog oraz szczegółową
analizę sytuacji:




Niezastosowanie w materiałach przekazywanych uczestnikom oznakowania projektu
zgodnego z wymogami przekazanymi uprzednio przez Zamawiającego: 500,00 zł
Niedostosowanie sposobu prowadzenia zajęć do potrzeb uczestników, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych: 1000,00 zł za każdy przypadek
naruszenia.
Odstąpienie od realizacji usługi objętej zamówieniem lub nieuzgodnione z
Zleceniodawcą przerwanie jej realizacji: 50 % wynagrodzenia zleceniobiorcy.

2. Wykonawca akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania
przez Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym
projektu, pochodzących z dotacji na realizację projektu. W związku z tym Wykonawca
oświadcza, że w przypadku opóźnień z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał
z tego tytułu żadnych roszczeń.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie przedmiotu zamówienia po
podpisaniu umowy z Wykonawcą w zakresie:
a)

ilości uczestników uczestniczących we wsparciach - a tym samym wartości końcowej
usług objętych umową,

b)

terminu i długości świadczenia usługi,

c)

rozszerzenia usługi o usługi nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się W
przypadku nie odbycia się spotkań z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, np. ze
względu na niestawienie się Uczestnika/Uczestniczki Projektu na spotkaniu,
Zamawiający zastrzega, iż w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów za
nieprzeprowadzone spotkania.

4. Usługa będzie świadczona na podstawie umowy o świadczenie usług.
5. Ceny podane w formularzu ofertowym uwzględniają wszystkie koszty, które Wykonawca
musi pokryć w związku z realizacją usługi.
6. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia dokonywane będzie etapami za faktycznie
wykonany etap usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia rachunku/faktury
na podstawie zestawienia zrealizowanych części zamówienia.
X. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
XI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2021/RR

FORMULARZ OFERTOWY
Data i miejscowość:

Niniejszym przedkładam ofertę Zamawiającemu:
Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych
ul. Farbiarska 20/24 lok b107
97-200 Tomaszów Mazowiecki
KRS: 0000698928
NIP: 7732483651
REGON: 36849138100000
Nazwa Oferenta:
Adres:
NIP
REGON
KRS

Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
specyfikacją:
Cena brutto
za 1 godzinę
realizacji
usługi

Liczba
godzin

Cena oferty
brutto

1: Opracowanie Indywidualnej Ścieżki
Reintegracji dla 46 uczestników z terenu powiatu
opoczyńskiego i tomaszowskiego.

…………………… zł

…………

…………………… zł

Część 2: Realizacja grupowego poradnictwa
zawodowego (warsztaty) dla 46 uczestników z
terenu powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.

…………………… zł

…………

…………………… zł

Część 3: Realizacja indywidualnego poradnictwa
zawodowego dla 46 uczestników z terenu
powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego.

…………………… zł

…………

…………………… zł

Część

Oświadczenie oferenta:
1. zapoznałem/-liśmy się z Zapytaniem ofertowym i przyjmuję postawione przez Zamawiającego
warunki.
2. złożona oferta spełnia wymogi określone w Zapytaniu ofertowym w pkt. Opis Przedmiotu
Zamówienia.
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3. spełniam/-my wszystkie kryteria formalne dotyczące Oferentów, określone w Zapytaniu
ofertowym.
4. znajduję/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.
5. posiadam/-my niezbędną wiedzę i możliwości do należytego wykonania usługi a ofertowane
usługi spełniają wymogi określone przez Zamawiającego.
6. cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi zgodnie
z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
7. zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
9. wypełniłem/-liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-liśmy w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu1.

…………………………………

miejscowość, data

………………………………………

pieczęć oraz podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta

1

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2021/RR

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko2: …………………………………………………………………………………
Oświadczam, że …………………………………………………………………… (nazwa Oferenta/Imię i nazwisko)
oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu nie są powiązane osobowo
ani kapitałowo z Fundacją Europejskich Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Tomaszowie
Mazowieckim ul. Farbiarska 20/24 lok b107, 97-200 Tomaszów Mazowiecki oraz osobami
uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu, w szczególności poprzez:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;



pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………

data i czytelny podpis

2

W przypadku składania oświadczenia przez osoby fizyczne/osoby wskazane do realizacji zamówienia
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2021/RR

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Europejskich Inicjatyw
Społecznych, ul. Farbiarska 20/24 lok b107, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 508-443500.
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnego z zapytaniem nr
2/2021/RR.
c) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
d) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
1. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
…………………………………………………………………

data i czytelny podpis
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy
*

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**

