
 

 

Kielce, dn. 20.06.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

1/06/2018/ANS 

 

W związku z realizacją projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, 

Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy,  

ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na 

przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu. 

 

Zamawiający: 

Fundacja Możesz Więcej, 

26-026 Morawica, 

Bilcza, ul. Jeżynowa 30 

 

Opis przedmiotu zapytania: 

1. Przedmiotem zapytania jest wybór pośrednika pracy do przeprowadzenie indywidualnych 

spotkań  – pośrednictwa pracy, dla 60 osób (35 Kobiet i 25 Mężczyzn), w tym osób 

niepełnosprawnych. 

2. Indywidualne pośrednictwo pracy ma być ukierunkowane na podniesienie umiejętności 

aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy, dostarczania wiedzy na temat tego jak planować 

szukanie pracy, gdzie szukać ofert (jawny i ukryty rynek pracy) w jaki sposób opracować 

dokumenty aplikacyjne i samodzielnie nawiązać kontakty z pracodawcami, w tym jak radzić sobie 

z dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność. 

3. Każdy uczestnik weźmie udział w 6 godzinnym (godziny zegarowe)  pośrednictwie pracy.  

4. Łączna ilość godzin: 60 osób x 6 godzin zegarowych = 360 godzin zegarowych. 

5. Termin wykonania zamówienia w okresie: 07.2018 r. – 06.2019 r.  

6. Miejsce realizacji zapytania to: województwo małopolskie. Powiaty: nowotarski, brzeski, 

myślenicki, miasto Nowy Sącz, suski, tarnowski, miasto Tarnów, dąbrowski, limanowski, 

nowosądecki, gorlicki, proszowicki. Wskazanie konkretnego, docelowego miejsca realizacji 

poradnictwa będzie wskazywane Wykonawcy na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 

 

Wskaźniki efektywności społecznej oraz zatrudnieniowej, minimalny poziom wskaźników 

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wskaźnik 

efektywności społecznej na poziomie co najmniej 34%, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na 

poziomie co najmniej 22%; 

- w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: wskaźnik efektywności społecznej na 

poziomie co najmniej 34%, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 12%. 

 

Warunki udziału w zapytaniu: 

O udział w postępowaniu mogą się ubiegać wykonawcy spełanijący następujące warunki: 



 

 

1. Wykształcenie wyższe, 

2. Doświadczenie zawodowe – dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w charakterze 

pośrednika pracy, 

3. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poparte referencjami i/lub wykazem zrealizowanych usług 

 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

1. Wypełnienie formularza oferty cenowej – Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1. 

2. Przedstawienie dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, 

doświadczenie zawodowe i /lub referencje w tym CV. 

3. Wypełnienie wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 2 

4. Wypełnienie wykazu wykonywanych usług o charakterze takim samym lub podobnym do 

przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składaniu ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Załącznik 3 

5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym –Załącznik nr 4. 

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 5. 

7. W przypadku realizacji usługi przez firmę  - złożenie wpisu do KRAZ (Rejestr Agencji Zatrudnienia) 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich 

znaczenia oraz sposobu oceny ofert. 

1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

CENA – WAGA 60% 

DOŚWIADCZENIE KADRY– WAGA 30% 

REFERENCJE zgodne z przedmiotem zapytania – WAGA 10% 

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może 

osiągną oferta, wynosi 100  pkt. (cena – maks. 60 pkt., doświadczenie kadry – maks. 30 pkt., 

referencje – 10 pkt.) 

Punkty będą przyznawane według następującej zasady: 

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru: 

 cena najniższa brutto  

C= --------------------------------- x 100 x 60 % 

            cena badanej oferty brutto  

Kryterium – doświadczenie kadry na rynku, podlegać będzie ocenie wg wzoru: 

 

Doświadczenie 

kadry  

(w miesiącach) 

24-35 36-47 48-95 96-powyżej 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

7 14 21 30 



 

 

 

Kryterium – referencje, podlegać będzie ocenie wg wzoru: 

Referencje  

(w sztukach) 

0-3 4-7 8-11 12-15 16 – powyżej 

Liczba punktów 

przyznanych 

0 2 5 7 10 

 

4. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

5. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 

6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają 

taką samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną do dnia 28.06.2018 do godziny 10:00. 

Na adres: Fundacja Możesz Więcej, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 

 

Osoba upoważniona do kontaktu: 

Iwona Klimczyk, i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 

Telefon: 535-839-955 
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