Projekt „Razem dla Bytomskich Dzieciaków"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Piekary Śląskie, 03.02.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 z dnia 03.02.2014 r.
na usługę o wartości zamówienia przekraczającą w złotych równowartość 14000 EUR
w ramach zasady konkurencyjności, na:

usługę pełnienia doradcy zawodowego w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery dla uczniów, na potrzeby
projektu: "Razem dla Bytomskich Dzieciaków" realizowanego przez firmę Level Sp. z o.o. w
partnerstwie z Miastem Bytom, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionie, działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
I. Zamawiający:
Level Sp. Z o.o.
Al. Korfantego 70/8; 40-160 Katowice
NIP 634-2297360, REGON 27666778
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa zawodowego – 930 h w tym obligatoryjnie:
- 310 h doradztwa zawodowego indywidualnego,
- 30 h doradztwa zawodowego grupowego.
Pod pojęciem 1 h doradztwa rozumie się godzinę lekcyjną czyli 45 minut.
Termin wykonania usługi: od podpisania umowy do czerwca 2015 r. w miesiącach zajęć szkolnych.
Miejsce wykonania usługi: zajęcia (doradztwo) z doradcą zawodowym będą odbywały się w siedzibie
Szkolnego Ośrodka Kariery mieszczącego się na terenie Gimnazjum nr 6, biorącego udział w projekcie,
w sali udostępnionej nieodpłatnie Beneficjentowi. Zajęcia będą się odbywały w godzinach
pozalekcyjnych uczestników. Z doradztwa musi skorzystać min. 150 osób. W terminie do 3 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże do akceptacji przez Kierownika
projektu, harmonogram prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery oraz program doradztwa wraz z
wzorem Kart Usług Doradczych i wzorem arkuszy kwestionariuszowych z zakresu diagnozy predyspozycji
i preferencji zawodowych. Osoba prowadząca doradztwo jest zobowiązana do prowadzenia list
obecności, kart usług doradczych oraz karty czasu pracy. Osoba prowadząca wsparcie musi posiadać
odpowiednie kwalifikacje. Doradztwo zawodowe zostanie skoncentrowane na potrzebach i
oczekiwaniach uczniów związanych z wyborem kierunki kształcenia zgodnego z preferencjami,
predyspozycjami i zainteresowaniami zawodowymi.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85000000-9

III. Termin wykonania zamówienia
Od momentu podpisania umowy - VI.2015 z przerwami wynikającymi z organizacji roku szkolnego
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IV.Warunki udziału
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają kwalifikacje do prowadzenia usług doradztwa zawodowego opisanych w przedmiocie
zamówienia, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć doradztwa zawodowego,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania

pomiędzy 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:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem
oferty Wykonawcy z postępowania.
2.

Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu.
a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełni warunki, o których mowa w pkt.1 na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów.
b) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia –
nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony
w postępowaniu.

V. Wymagane dokumenty
1.

Wypełniony Formularz Oferty (Załącznik nr 1),

2.

Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w rozdziale 5 (dokumenty
potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia opisanych w przedmiocie zamówienia
usług doradztwa),
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3.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (według Załącznika nr 2),

4.

Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – jeżeli dotyczy,

5.

Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:
1.

Wymagania podstawowe.
a) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako
załącznik nr 1) w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta powinna:
- zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe oferenta;
- być sporządzona w języku polskim;
- treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;
- zawierać cenę oferty przedstawionej, jako cenę brutto, która zawiera podatek VAT obliczony
przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich
prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego
przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj.
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
c) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej
z niniejszym zapytaniem.
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
g) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.

Forma oferty.
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
b) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
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c) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
VII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1.

Ofertę należy złożyć w terminie do 18 lutego 2014 do godz. 12:00:
a) osobiście w siedzibie biura projektu, ul. Bytomska 134, 41-940 Piekary Śląskie od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy firmy tj. 10.00 – 17.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 03.02.2014 r”,
b) drogą pocztową (adres jak wyżej),
c) drogą elektroniczną na adres: razemdlabytomskichdzieciakow@gmail.com z tytułem
wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 03.02.2014 r”. Oferty składane drogą
elektroniczną powinny być scanami ofert oryginalnych.

2.

Decyduje data wpływu oferty.

3.

Otwarcie ofert nastąpi 18 lutego 2014 o godz.15:00 w siedzibie biura projektu „Razem dla
Bytomskich Dzieciaków”.

VIII. Ocena ofert
1.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2.

Kryterium oceny złożonych ofert: najniższa cena.

3.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą najniższą cenę, Zamawiający zaprasza tych Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych w zakresie ceny. Nowe oferty cenowe nie mogą być wyższe niż pierwotnie
zaproponowane ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, którego cena
(z uwzględnieniem ofert dodatkowych) będzie najniższa.

IX. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

2.

Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).
Informacja o wynikach postępowania zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego.
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X. Pozostałe informacje
1.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e-mail.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3.

Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.

4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej
(e-mail), jak również zostanie zawieszona w siedzibie Zamawiającego.

5.

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian
w ofercie.

6.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.

7.

O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz
z informacją o wynikach postępowania.

8.

Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.

9.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Piotr
Harwig, tel. 665582320, e-mail: razemdlabytomskichdzieciakow@gmail.com

XI .Wykaz załączników
- Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego
- Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy

Imię i nazwisko /
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Dane kontaktowe

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2014

z dnia 03.02.2014 dot. usługi pełnienia doradcy

zawodowego w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery dla uczniów, na potrzeby projektu: "Razem dla
Bytomskich Dzieciaków" realizowanego przez firmę Level Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Bytom,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego.
Zgodnie z warunkami podanymi w Zapytaniu Ofertowym za następującą cenę jednostkową za 1 godzinę
lekcyjną:
Kwota netto
Kwota brutto

Miasto, data

…………………………………………
podpis
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I. Oświadczam, że:
1.

zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia,

2.

posiadamy kwalifikacje oraz zasoby niezbędne do należytego wykonania usługi,

3.

jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym,

4.

zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować do:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………
Stanowisko: ………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………..
III. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:
1.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2.

………………

3.

………………

Miasto, data

…………………………………………
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a) ……………………..
oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest1 powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy 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:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miasto, data

…………………………………………
(czytelny podpis)

1

Niepotrzebne usunąć lub skreślić.
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