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………….…………………….     Białystok, dnia …………………. 

( pieczęć  zamawiającego)         

 

Rozeznanie cenowe doradca zawodowy nr 02/7.1/II/2018 
 

Działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego  zapraszam  do złożenia ofert na 

wykonanie usługi/ dostawy/ roboty budowlanej  o  szacowanej wartości nieprzekraczającej 50 000,00zł. netto, w 

związku z realizacją projektu  pt. „W stronę aktywizacji społeczno- zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” nr RPO.07.01.00-20-0109/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.  

 

1. Określenie przedmiotu  zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie doradztwa zawodowego służące zwiększeniu aktywności społeczno- 

zawodowej uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku oraz powiatu 

białostockiego, łączna  planowana  ilość: 80 osób  x 3 godziny/osoba = 240 godzin pracy socjalnej, w tym : 

 

1.1 aktywizację społeczno- zawodową uczestników projektu poprzez przygotowanie i przeprowadzenie 

pogłębionej diagnozy potrzeb w trakcie doradztwa zawodowego 80 godz. średnio 1 godziny  na osobę,  

 

1.2 aktywizację społeczno- zawodową uczestników projektu poprzez przygotowanie i przeprowadzenie usługi o 

charakterze społeczno-zawodowym  160 godz. średnio 2 godziny na osobę, 

 
Poza w/w zadaniami wybrany Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego: 

 
1.3 udziału w rozmowach kwalifikacyjnych uczestników do projektu celem określenia predyspozycji społecznych 

oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia- zgodnie z ilością zgłoszeń (śr. 15min./os x ilość osób) 

1.4 opracowania wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie świadczonej usługi, w tym opracowania 

merytorycznego i graficznego jednej z trzech części planu aktywizacji społeczno- zawodowej uczestników 

projektu,  

1.5 współpracy z innymi osobami świadczącymi doradztwo socjalne oraz psychologiczne w projekcie 

1.6 Zamawiający przewiduje możliwość nieznacznej zmiany terminów oraz ilości godzin świadczonej usługi.  

 

       kod CPV ; 85312320-8 Usługi doradztwa  

 

2. Opis wymagań:  

Do udziału w postępowaniu uprawnione są osoby posiadające wykształcenie wyższe , min studia podyplomowe z 

zakresu doradztwa zawodowego oraz min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku doradcy zawodowego. Do 

oferty należy dołączyć CV zawierające dane potwierdzające spełnienie warunków dotyczących wykształcenia i 

doświadczenia zawodowego.  

 
3. Termin realizacji zamówienia:   

Zamówienie realizowane będzie w terminach V.2018 – III-2019, szczegółowe terminy realizacji pracy socjalnej 

ustalone będą z wybranym wykonawcą/wykonawcami, na bieżąco w trakcie realizacji usługi. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji usługi w zależności od wyników rekrutacji i harmonogramu 

realizacji projektu.  

4. Kryteria wyboru:  cena -  100%. 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

 

                   Oferta o najniższej cenie brutto 

C =  ------------------------------------------------ x 100 
                  Cena brutto oferty badanej 
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gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania 

zapytania ofertowego.  

 

5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę  upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 

na zewnątrz.  

6. Oferta winna zawierać: aktualne dane kontaktowe z oferentem (w tym: adres mailowy), wyszczególnienie 

zawartości poszczególnych pozycji, ceny jednostkowe, wartość oferty i termin realizacji. 

• Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 26.04.2018r. do godz. 15.00 na adres: 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe; ul. Studzienna 2; 15-771 Białystok lub przesłać pocztą 

elektroniczną*  na  adres biuro@polskiestowarzyszenie.pl. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia 

złożonych ofert. 

• Oferty złożone po wyznaczonym w zapytaniu terminie nie będą rozpatrywane. 

 

7. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest: Joanna Badowiec  e- mail:  j.badowiec@polskiestowarzyszenie.pl , tel. 

085 6526107 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym                     z 

zastrzeżeniem  pkt. 10.    

9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień  dotyczących oferty, a w 

przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich 

uzupełnienia.    

10. Zamawiający  poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.   

11. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym 

w zapytaniu ofertowym i  przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria  wyboru określone w zapytaniu 

ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego 

wykonawcy.  

12. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania . 

13. W uzasadnionych  przypadkach Zamawiający  dopuszcza unieważnienie postępowania.   

 

 

 

…………………….………………………………   

    (podpis  Kierownika  Zamawiającego   

 

_________________  

*  niepotrzebne przekreśli
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Załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego doradca zawodowy nr 02/7.1/II/2018 

 

 
……….............……………….. 

    /miejscowość data/        

……………………………….….............….. 

……………………………….……............... 

…………………….…….….............………. 

……………………..…….………….............. 
      /nazwa i adres oferenta/ numer telefonu / 

  

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie  nr 02/7.1/II/2018  na doradztwo zawodowe w ramach projektu pt.  „W stronę 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,  Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, 

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji poniżej przedstawiamy ofertę: 

 
1. SKŁADAMY/SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu  

2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1godz …………..….. zł. brutto* 

słownie ………………..………………………………………………….…………………………..., w tym 

VAT………………....……...%, w sumie …………….…………………….………...……….. zł. brutto* 

słownie …….…………………………………………………………………………………………….…., w tym 

VAT…….............…..% 
 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy/zapoznałem się  z treścią rozpoznania cenowego nr 02/7.1./II/2018 wraz z integralnymi 

załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń, 

2. Uważamy się /uważam się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, 

3. Spełniamy/spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozpoznaniu cenowym, a w 

szczególności: 

a) Posiadamy/posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) Posiadamy/posiadam wiedzę i doświadczenie w danym obszarze merytorycznym,  

4. W przypadku przyznania nam/mi zamówienia, zobowiązujemy/zobowiązuję  się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność oryginałem. 

   

 

 

…………………………………………… 

 /podpis z pieczątką imienną lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/ 

 

 

 

Załączniki:…………………………… 

 


