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Rzeszów, 12.04.2018r. 

Zamawiający: 
BD Center Sp. z o. o. 
Ul. Broniewskiego 1 
35-222 Rzeszów 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KP/2018 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku zgodnie z zapisami 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” z dnia 19 lipca 2017r. oraz 
zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFS)”. 
Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach projektu pn. „Kierunek praca. 
Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego 
i przeworskiego w wieku 30+” realizowanego przez BD Center Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych SOCIETATIS, na podstawie umowy nr RPPK.07.01.00-18-0011/17 
podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, 
działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. 

3. Sposób i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: 
- strona internetowa Zamawiającego: www.bdcenter.pl; 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego; 
- wysłane do potencjalnych wykonawców. 
 

II. PRZEDMIOT I RODZAJ ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8 Usługi doradztwa 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla 36 Uczestników projektu 
„Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego 
ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Uczestnicy Projektu to: osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu 
lubaczowskiego, przeworskiego lub przemyskiego ziemskiego, należące do co najmniej jednej z następujących 
grup: 

 Osoby długotrwale bezrobotne 

 Kobiety 

 Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych 
 

Miejsce realizacji: powiat przemyski i/lub powiat przeworski i/lub powiat lubaczowski. Dokładny adres zostanie 
wskazany przez Zamawiającego na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi.  
Liczba osób: 36 (3 grupy po maksymalnie 12 osób w grupie), przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmiany liczby grup, zmiany liczby osób oraz wymiany osób; 
Termin realizacji: kwiecień-maj 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji 
zamówienia, podyktowane prawidłową i terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności 
niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć). Termin realizacji 
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poradnictwa zawodowego zostanie wskazany przez Zamawiającego przynajmniej 24 godziny przed jego 
rozpoczęciem (telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty e-mail). O wszelkich ewentualnych zmianach Wykonawca 
będzie informowany na bieżąco. 
Czas realizacji: 108 godzin [36 godzin (godzina rozumiana jako godzina lekcyjna czyli 45 minut) na grupę realizowane 
w ciągu 6 dni roboczych po 6 godzin dziennie w jednej grupie]. Poradnictwo będzie realizowane od poniedziałku do 
piątku w godzinach między 7:00 a 20:00. 
Metody i narzędzia pracy: spotkania grupowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, rozmowy, obserwacje, burza 
mózgów, dyskusja, feedback. 
Zakres i  cel: Wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę, umiejętności i narzędzia konieczne do podjęcia 
zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy. W ramach warsztatów poruszana będzie następująca tematyka:  

 regulacje prawne, regulacje rynku pracy a zjawisko „Szarej strefy” (formy zatrudnienia i obowiązki pracownika 
w zależności od formy zatrudnienia, omówienie sytuacji na regionalnym rynku pracy i oczekiwań pracodawców, 
zjawisko „szarej strefy” i jej wpływ na gospodarkę i osoby pracujące ze szczególnym uwzględnieniem natężenia 
zjawiska na obszarze realizacji projektu), zasada zrównoważonego rozwoju - 12 godzin; 

 przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: CV, list motywacyjny – 6 godzin; 

 aktywne metody poszukiwania pracy – 6 godzin; 

 autoprezentacja i podstawy technik negocjacji – 6 godzin; 

 osoby niepełnosprawne i kobiety na rynku pracy (regulacje prawne dotyczące przywilejów, przejawy 
dyskryminacji, mobbing) – 6 godzin. 

Przewidywana liczba doradców: co najmniej 3. 
 

Dodatkowe informacje: 
1. Ilekroć w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jest mowa o poradnictwie lub doradztwie – należy przez to rozumieć 

poradnictwo zawodowe w powyżej opisanym zakresie. 
2. 1 godzina oznacza godzinę lekcyjną (45 minut). 
3. Harmonogram i miejsce realizacji grupowego poradnictwa zawodowego zostanie przekazany Wykonawcy 

najpóźniej 2 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji grupowego poradnictwa zawodowego. O wszelkich 
ewentualnych jego zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby grup, zmiany liczby Uczestników oraz ilości godzin realizacji 
grupowego poradnictwa zawodowego wynikających z potrzeb realizacji Projektu. 

5. Ze względu na konieczność prawidłowej i terminowej realizacji projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyboru więcej niż jednego Wykonawcy do realizacji grupowego poradnictwa zawodowego. Podyktowane jest to 
m.in. możliwością wystąpienia sytuacji w której trzeba będzie równolegle prowadzić poradnictwo dla więcej niż 
jednej grupy. 

6. W pierwszym i ostatnim dniu grupowego poradnictwa odbędzie się test wiedzy mający na celu weryfikację 
nabycia wiedzy przez Uczestników.  

7. Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników projektu. 
8. Czas i miejsce realizacji usługi zostanie dopasowane do możliwości Uczestników, w tym prowadzone będzie 

w miejscach bez barier architektonicznych (Zamawiający zapewni sale wraz z odpowiednim wyposażeniem). 
Poradnictwo będzie realizowane w formie grupowych warsztatów, w terminach i miejscach dostosowanych do 
potrzeb i możliwości Uczestników projektu oraz potrzeb Zamawiającego. 

9. Forma zaangażowania Wykonawcy to umowa cywilnoprawna. 
10. Maksymalna ilość godzin o jaką może ofertować jeden Wykonawca wynosi 36 godzin. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wyboru co najmniej trzech ofert z największą liczbą punktów.   
 

IV. W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO: 

 stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi), 

 informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji 
usługi, 
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 oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom projektu i Zamawiającemu, zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 

 prowadzenia list obecności (na wzorze przekazanym przez Zamawiającego) oraz innych dokumentów 
związanych z realizacją usługi, 

 przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego z zachowaniem wysokich standardów jakościowych 
realizowanej usługi, w sposób zapewniający osiągniecie zakładanych celów, 

 niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mailowej informacji, o każdym Uczestniku projektu 
który/która nie uczestniczy/ jest nieobecny/a na grupowym poradnictwie, 

 poinformowania Uczestników projektu, iż poradnictwo organizowane jest w ramach projektu „Kierunek praca. 
Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego 
i przeworskiego w wieku 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 

 prowadzenia usługi zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami, 

 zabezpieczenia i zachowania poufności danych osobowych osób korzystających z usługi świadczonej przez 
Wykonawcę tj. wykorzystanie tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej 
z tym sprawozdawczości, przestrzegania tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych 
osobowych,  

 terminowego rozliczenia się z powierzonych zadań, 

 wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem poradnictwa, w tym 
rozprowadzania wśród Uczestników projektu obecnych na doradztwie grupowym wydruków materiałów 
szkoleniowych oraz  zestawów szkoleniowych (teczka, notatnik, długopis) przekazanych przez Zamawiającego, 

 opracowania programu grupowego poradnictwa i przekazanie go do akceptacji Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem realizacji doradztwa,   

 przygotowania i przeprowadzenia testów wiedzy oraz dokonanie oceny przeprowadzonych testów, 

 przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych na początku i na zakończenie grupowego poradnictwa (na wzorach 
dostarczonych przez Zamawiającego), 

 realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu należytej 
staranności i najlepszej praktyki zawodowej, 

 punktualnego prowadzenia poradnictwa i kształtowania właściwej atmosfery pracy wśród uczestników, 

 prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w okresie trwania umowy,  

 dbałości o powierzone mienie, 

 przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, 

 wykonywania innych zadań związanych z realizacją ww. poradnictwa. 
 

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca/osoba realizująca zamówienie może stosować metody, narzędzia i programy, w zakresie których 
został przeszkolony i posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ich stosowanie tego wymaga. Osoba taka może 
korzystać z opracowanych przez siebie autorskich programów lub wykorzystywać dostępne programy i metody 
zakupione lub udostępnione przez inne podmioty. Konieczne jest wówczas przestrzeganie praw autorskich lub 
nabycie uprawnień do ich stosowania w wypadku, gdy takie uprawnienia są wymagane. 

2. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym zwłaszcza pokrycie swoich kosztów dojazdu, 
wyżywienia i ewentualnie noclegu) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie i zapewnić we 
własnym zakresie. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom 
projektu i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.  

4. Wykonawcą/osobą realizującą przedmiot zamówienia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej 
w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) 
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na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia liczby osób skierowanych na warsztaty a w 
przypadku gdy Uczestnik projektu przerwie swój udział w projekcie w trakcie realizacji grupowego poradnictwa 
zawodowego, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości 
godzin uczestnictwa danego Uczestnika Projektu w tej formie wsparcia (przeliczone według stawki za 
osobogodzinę). 

6. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz grup, które 
zostaną utworzone w ramach grupowego poradnictwa zawodowego. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba grup 
może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie 
i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianych wizyt monitorujących jakość 
wsparcia udzielanego przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonają je sami, bądź poprzez  zaangażowanych 
doradców, którzy: 
a) posiadają co najmniej dwa lata (tj. 24 m-ce) doświadczenia zawodowego w zakresie 

realizacji/prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego (w ostatnich 5 latach licząc od daty 
upublicznienia zapytania ofertowego, tj. od dnia 12.04.2018r.) lub wykażą przeprowadzenie co najmniej 
300 godzin doradztwa dla osób dorosłych w ostatnich 5 latach licząc od daty upublicznienia zapytania 
ofertowego, tj. od dnia 12.04.2018r., poświadczonego odpowiednimi dokumentami; 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: informacje zawarte w załączonym do oferty życiorysie zawodowym (CV) oraz 
informacje zawarte w załączniku nr 2 potwierdzone kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego doświadczenia (tj. jednoznacznie wskazujące daty zatrudnienia to jest: dzień, miesiąc i rok, np. 
zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku doradcy zawodowego, zaświadczenie o realizacji usług z zakresu 
poradnictwa zawodowego na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy  pracę, referencje, protokoły lub umowy 
wraz z potwierdzeniem, że umowa została zrealizowana). Z zapisów oferty i informacji zawartych w załączniku nr 2, 
a w szczególności z załączonych dokumentów potwierdzających staż pracy musi jednoznacznie wynikać posiadanie 
24-miesięcznego doświadczenia zawodowego w przedmiotowym zakresie lub realizacji usług/zadań z zakresu 
doradztwa dla osób dorosłych w wymiarze minimum 300 godzin. 
 

b) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności i/lub czynności, objętych 
przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy i/lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

c) posiadają odpowiednie kwalifikacje, kompetencje do prowadzenia indywidualnego poradnictwa 
zawodowego jeżeli ustawy i/lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: informacje zawarte w załączonym do oferty CV potwierdzone kserokopiami 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji, kompetencji czy też uprawnień (jeżeli ustawy 
i/lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia. 
 

d) W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie jako osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą lub w przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował zamówienia osobiście (w przypadku 
gdy Wykonawca będzie na przykład realizował zamówienie przez swoją kadrę tj. doradców) musi na dzień 
składania oferty prowadzić działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia (tj. 
doradztwo/poradnictwo zawodowe), zgodnie ze stosownym wpisem do rejestru właściwego (np. wpisem 
do CEIDG lub KRS). 
  



 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

5 

 

  

 

 

 

 

 

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: weryfikacja nastąpi w oparciu o kserokopie/wydruki dokumentów 
rejestrowych (nie starsze niż 1 miesiąc) potwierdzających prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 
 

Oferenci niespełniający wyżej wymienionych warunków zostaną odrzuceni z postępowania na etapie oceny 
formalnej ofert.  
 

e) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 
został określony przez IZ w wytycznych programowych; 

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

 pozostawaniu 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. 

 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz z 
oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań (załącznik nr 3). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym 
powyżej zostaną wykluczeni z postępowania. 
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował zamówienia osobiście do oferty powinien załączyć także 
oświadczenia o braku ww. powiązań złożone przez poszczególnych doradców, wszystkich z osobna, którzy w jego 
imieniu lub na jego rzecz będą wykonywać zlecenie (Załącznik nr 4). 
Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia weryfikacji informacji wskazanych przez Oferenta. 
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował zlecenia osobiście (jako osoba fizyczna lub jako osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą) powinien zapewnić kadrę (doradców), która spełnia wymagania określone 
powyżej (każdy z doradców z osobna). 
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował zlecenia osobiście do oferty powinien załączyć dokumenty 
potwierdzające wymagane doświadczenie oraz kwalifikacje poszczególnych doradców, którzy w jego imieniu lub na 
jego rzecz będą wykonywać zlecenie. Po złożeniu oferty zmiana poszczególnych doradców zadeklarowanych w 
ofercie będzie możliwa jedynie na osoby - doradców, które spełniają warunki opisane powyżej, oraz ich uprawnienia 
i doświadczenie nie są niższe (gorsze) od tych jakie posiadają osoby zmieniane. 
 

2. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) złożył tylko jedną ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
w sposób podany w zapytaniu ofertowym (na załączonym wzorze formularza oferty wraz z odpowiednimi 
załącznikami). 

3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu. 
6. Oferta powinna zawierać co najmniej:  

a) Załącznik nr 1: formularz oferty, 
b) Załącznik nr 2: wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia, 
c) Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, 
d) Załącznik nr 4: Oświadczenie doradcy zawodowego o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (jeśli 

dotyczy),  
e) CV doradcy zawodowego, 
f) Kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane 

doświadczenie zawodowe lub przeprowadzenie minimum 300 godzin doradztwa dla soób dorosłych (tj. 
referencje, umowy bądź protokoły, inne dokumenty), 



 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

6 

 

  

 

 

 

 

 

 

g) Kserokopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganych kwalifikacji, kompetencji czy też uprawnień (jeżeli ustawy i/lub przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania) np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, 

h) Kserokopie/wydruki dokumentów rejestrowych potwierdzających prowadzenie działalności w zakresie 
przedmiotu zamówienia - nie starsze niż 1 miesiąc (jeśli dotyczy). 

7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed upływem terminu 
składania ofert. 

8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści 
muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę 
poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby 
właściwej (poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 
zapisu). Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej lub 
podpisującej (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki. 

9. Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w formie oryginałów dokumentów 
oraz kserokopii dokumentów potwierdzającyh spełnienie wyżej wymienionego warunku. 

10. Dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za zgodność 
z oryginałem” (na każdej stronie kopii) lub klauzulą „za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” (jeśli 
kopie są trwale spięte a ich strony odpowiednio ponumerowane) oraz poświadczone podpisem Wykonawcy. 

11. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (termin ważności 
oferty). 

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VIII. PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny: CENA-100%. Cena brutto (oczekiwane 
wynagrodzenie brutto za przeprowadzenie 1 godziny grupowego poradnictwa zawodowego): maksymalnie 
można zdobyć 100 pkt. 

        Sposób oceny ofert:         
  w kryterium CENA punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru:            

        
       Cmin 

K c = ------------ x 100              
     Cb 
gdzie:  
K c  - ocena punktowa oferty w kryterium cena,  
C min - najniższa cena brutto (oczekiwane wynagrodzenie brutto za przeprowadzenie 1 godziny grupowego 
poradnictwa zawodowego) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert,  
C b - cena brutto (oczekiwane wynagrodzenie brutto za przeprowadzenie 1 godziny grupowego poradnictwa 
zawodowego) oferty badanej. 

2. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i musi być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne 
podatki, obciążenia i koszty (w tym zwłaszcza pokrycie swoich kosztów dojazdu, wyżywienia i ewentualnie 
noclegu). Oferent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi 
uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego. 

3.   Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wyznaczając im 
odpowiedni – realny termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym 
w zapytaniu ofertowym i które zostały uznane za najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia najkorzystniejszym pod względem ceny ofertom. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności 
w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego 
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tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego.  

6.  Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania 
ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych 
w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu). 

7. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w niniejszym zapytaniu 
ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego. 

8.  Wybór Wykonawcy/Wykonawców dla przedmiotu niniejszego zapytania zostanie dokonany z zachowaniem zasad 
jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. 

9.  Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
10. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą/Wykonawcami, którego/których oferta wygrała. 

Wykonawca/Wykonawcy, którego/których oferta zostanie wybrana zostanie/zostaną wezwany/wezwani do 
podpisania umowy. Podpisanie umowy nastapi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i godzinie podpisania 
umowy Wykonawca powiadomiony zostanie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

11. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, 
Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru co najmniej trzech ofert z najniższą ceną /największą liczbą punktów. 
13.  W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla 

tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się z realizacji zamówienia lub podjąć negocjacje z oferentem 
w celu uzgodnienia ostatecznej wartości jego oferty.  

14.  W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na 
początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do 
przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta i zagwarantują jakość i terminowość 
przeprowadzonych prac. 

15.  Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

16.  O wyborze najkorzystniejszej/najkorzystniejszych oferty/ofert Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców 
[pisemnie poprzez wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej (e-mailowo) lub telefonicznie], którzy 
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz zamieści informacje o wyborze wykonawcy na stronie 
internetowej na której zapytanie ofertowe było upublicznione. 

17. W przypadku gdy oferty dopuszczone do postępowania, jako prawidłowo złożone przez Wykonawców 
przewyższają kwotę wydatków przeznaczonych na zamówienie Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjowania ceny z Wykonawcami, w kolejności od najkorzystniejszej oferty. 

18. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu. 
19. Brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty niekomletnej 

lub złożenie oferty niejednoznacznej spowoduje odrzucenie oferty. 

X. USTALENIA DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 
przyczyny. 

2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem 
terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego 
zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana potencjalnym wykonawcom, do 
których zapytanie zostało przesłane. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego 
będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert. 
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5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  
6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury/rachunku, 

maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim 
zastrzeżeniem, że wystawienie faktury/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego 
zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy 
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez 
Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i realizacji przedmiotu umowy 
niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych 
wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia dotyczących indywidualnych 
potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia, uznania bądź 
kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, 
w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zaakceptuje uregulowane umową kary finansowe obowiązujące w następujących przypadkach: 
a) W przypadku niewykonania zleconych czynności w terminie, Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki lub od umowy odstąpić bez 
wyznaczania dodatkowego terminu. 

b) W przypadku gdy Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności w sposób wadliwy, Zleceniodawca może 
według swego wyboru żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy, 
żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia lub od umowy odstąpić w każdym czasie niezależnie od 
rodzaju wad. 

c) W przypadku gdy Zleceniobiorca wykonał jedynie część zleconych mu czynności, a Zleceniodawca zgodził się 
je przyjąć, wynagrodzenie Zleceniobiorcy ulega odpowiedniemu obniżeniu. 

d) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy, 
Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia. 

e) Niezależnie od kar umownych Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Oferenci przekazują 
Zamawiającemu drogą elektroniczną (poprzez e –mail na adres: biuro@bdcenter.pl). Za formę e- mail uważa się 
dokumenty podpisane przez Oferentów, zeskanowane i przesłane jako załączniki. W przypadku wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego, a Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca 3 dnia przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano zapytanie ofertowe i zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie 
ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Monika Wojewódka (tel. 795 578 685, e-mail: 

mwojewodka@bdcenter.pl). 
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XII. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw 
pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w 
związku z realizacją usług grupowego poradnictwa zawodowego, zwanych dalej „Utworem”. 

2. Przeniesienie praw o których mowa wyżej uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania 
i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą. 

3. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:  
a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką 
zapisu magnetycznego lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie 
lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 
rozporządzanie tymi kopiami; 

b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
c. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne 

zmiany); 
d. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 
udostępnianie na żądanie; 

e. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
f. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób 

przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 
g. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym 

nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi 
oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystywanych w Utworze; 

h. prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów 
działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;  

i. prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym 
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

4. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą przekazania 
utworów Zamawiającemu. Zamawiający nabywa również nieodpłatnie własność nośników, na których 
utrwalono Utwór. 

5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu, na innych polach 
eksploatacji niż określone w ust. 3, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni 
zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego - 
na warunkach takich jak określone w umowie na realizację przedmiotowego zamówienia. 

6. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji 
zostaje dokonane w ramach wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczenie usług związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca oświadcza, że Utwory wykonane i dostarczone Zamawiającemu w ramach przedmiotowego 
zamówienia, będą wolne od wad fizycznych i prawnych, będą służyć mu wyłączne majątkowe prawa autorskie 
do Utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie będą w 
żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie Utworem nie naruszy żadnych 
praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do 
znaków towarowych. 

8. Pozostałe warunki dotyczące przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw 
majątkowych do utworów wytworzonych w ramach przedmiotowego zamówienia będzie określać umowa, 
zawarta z wybranym Wykonawcą.  
 



 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
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XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym 
Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne 
będą zmiany, dotyczące w szczególności:  

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na 
realizację umowy;  

b. zmiany terminu i/lub okresu realizacji umowy; 
c. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług będących przedmiotem zamówienia z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy;  
d. ostatecznej ilości godzin grupowego poradnictwa zawodowego, 
e. ostatecznej liczby grup i/lub liczby Uczestników Projektu skierowanych na Grupowe Poradnictwa Zawodowe,  
f. zmiany miejsca realizacji umowy; 
g. zmiany terminu płatności;  
h. kar umownych,  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie 
pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
 

XIV. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 roku do godziny 8:00, w następujący sposób: 
Osobiście, pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną na adres (o terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia 
oferty do Biura Projektu): BD Center sp. z o. o., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: „W odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe nr 2/KP/2018 nie otwierać do dnia 20.04.2018r. do godziny 8:10 ”. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 roku o godzinie 8:10 w Biurze Projektu. 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zwracane składającemu bez otwierania. 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2: Wykaz posiadanego udokumentowanego doświadczenia. 

Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

Załącznik nr 4: Oświadczenie doradcy zawodowego o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 

 


