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Kalisz, dnia 07 listopada 2013r.
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80-172 Gdańsk
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"Wysokie kwalifikacje"
Al. Wolności 12
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PROCEDURA WYBORU – DORADCA
Szanowni Państwo,
W ramach projektu „Wysokie kwalifikacje”, nr projektu POKL.08.01.02-30-020/12 planujemy
przeprowadzenie poradnictwa zawodowego wraz z IPD dla 2 grup liczących po 10 UP w woj. wielkopolskim
w miejscowości Ostrów Wielkopolski w planowanym okresie: listopad-grudzień 2013r.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
Poradnictwo zawodowe wraz z IPD będzie prowadzone w łącznym wymiarze średnio 240 godzin lekcyjnych
(12 godzin/osoba) w trybie spotkań indywidualnie ustalonych z UP ( 4 spotkania po 3 h każde).
Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
Program Poradnictwa zawodowego wraz z IPD obejmuje: wsparcie UP w określeniu ich predyspozycji
zawodowych, identyfikacja zasobów UP :ich słabych i mocnych stron, ograniczeń i możliwości, diagnoza
potrzeb oraz sytuacji zawodowej, opracowanie wspólnie z doradcą IPD.
W związku z powyższym poszukujemy jednego doradcy gotowego przeprowadzić wskazane spotkania
i zajęcia (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe). Od doradcy zawodowego wymagamy:
a) posiadania odpowiedniego wykształcenia niezbędnego w prowadzeniu spotkań/zajęć będących
przedmiotem zapytania
b) posiadania praktycznego doświadczenia w prowadzeniu spotkań/zajęć będących przedmiotem
zapytania,
c) prowadzenia spotkań/zajęć zgodnie z programem i harmonogramem ustalonym przez
Zamawiającego,
d) przygotowania materiałów szkoleniowych z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego,
e) regularnego sprawdzania postępów w nauce,
f) dokumentowania sprawdzianów i sporządzanie zestawień osiągniętych wyników,
g) sporządzania zestawień frekwencji,
h) prowadzenia poprawnej dokumentacji spotkań/zajęć i terminowego przekazywania do biura
projektu,
i) wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem
spotkań/zajęć, w tym:
-rozprowadzania wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego,
-rozprowadzania wśród UP ulotek i materiałów reklamowych związanych z PO KL i
realizowanym projektem,
-zbierania od UP dokumentów uprawniających do uczestnictwa w spotkaniach/zajęciach
(zaświadczenia i oświadczenia),
-sporządzania dokumentacji odbioru pomocy naukowych przekazanych UP,
-oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami PO KL,
-oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami PO KL,
-podpisywania protokołu odbioru cateringu,
-ustawiania stolików i krzesełek w sali.
W związku z tym informujemy o możliwości złożenia oferty.
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Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji
projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
b) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania między 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,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami osobą upoważnioną jest p. Rafał Czerski, e-mail:
wysokiekwalifikacje@mcdk.com.pl, tel. 512366052, fax 58 305 41 32
Siedziba Zamawiającego: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
Ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Biuro Regionalne Projektu "Wysokie kwalifikacje", Al. Wolności 12, 62800 Kalisz.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej na adres Biura Regionalnego Projektu, faksem lub
elektronicznie do dnia 25 listopada 2013r. do godziny 12.00. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co
najmniej 30 dni od daty oferty. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wysyła informację o wyniku
postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
zostanie wezwany do podpisania umowy.
Kryteria oceny
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów (w tym braku powiązań osobowych
i kapitałowych), przy wyborze oferty będziemy się kierować kryterium 100% cena. Cena powinna być podana
w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium 100%
cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana zostanie
za najkorzystniejszą.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być
złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
Zamawiający.
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