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Dane potencialnego Wykonawcy:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-01

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjnoŚci i równego traktowania Wykonawców
w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-RPSL.07.04.02-Ż4-0374l15 pt. ,,Szansa
na nową pracę'' (zwanego dalej Projektem) w ramach naboru RPSL.07.04.0Ż-IP.02-24-003i15
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata ŻOI4-2O2O,
współfinansowanego przez Unlę Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego,
zapraszamy do złoŻenia oferty.

1. oKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:

Graficom Dariusz Mierzwa
ul. Bozogrobców 3, 4I-503 Chorzów
REGoN Ż4011 0609, NIP 627 002Ż109
tel. 695 605 605 I graficom@graficom.pl

2. oKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zalcresie bwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności ną ląta 2014-2020

Tryb postępowania: zasada konkurencyjności (wydatki powyŻej 50 tys. żł netto).

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuie się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zalnówień Publicznych (Dz. .U. z2013 r. poz.907, zpóżn. zm.).

Po złoŻeniu ofert i ich weryfik acji przez Zamawiającego, Wykonawca Zostanie wybrany w wyniku
oceny oferl dokonanej zgodnie zprzyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriarłi oceny.

Ptzed zawarciem umowy Zamawiający moŻe prowadzic dodatkowe negocjacje z-Wykonawcami,
których oferty zostały Uznanę zana1korzystniejsze, w szczególności dotyczące ceny zamówienia oraz
ilości części zamówienia

Niniejsze zapytanie zostało przekazane W dniu 30'06.Ż016 r.minimum trzęm potencjalnym
Wykonawcom' zamieszczone na stronie internetowej Zamavłia1ącego (www.graficom.pl) oraz
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
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Lp, Przedmiot zamówienia Kod CPV

1 Usługi doradztwa, obejmujące następujące Moduły:

1. DORADZTWO ZAWODOWE
Wynagrodzenie doradcy zawodowego - umowa zlecenie
_2 edycje x 20 osób x 8 godzin na osobę
: łącznie 320 godzin

2. COACHING
Wynagrodzenie coachą - umowa zlecenie

-Ż edycje x 20 osób x 8 godzin na osobę
: łącznie 320 godzin

3. DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE
Wynagrodzenie psychologa - umowa zlecenie

- 2 edycje x 20 osób x 6 godzin na osobę
:łącznieŻ40 godzin

Łacznie: 8B0 godzin *

853 12320-8 Usługi doradztwa

8 53 1 23Ż0 -8 Usługi doradztwa

853 12320-8 Usługi doradŹwa

85 3 IŻ3Ż0 -8 Usługi dor adztw a

3. OKREŚLENIE PRZEDMIoTU ZAMoWIENIA oRAZ wIELKoScI ZAMoWIENIA

' 
popłNIEM INFoRMACJI o MoZLIwoŚcI SKŁADANIA oFERT cZĘŚCIowYcH

3.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego SłownikaZamówień (CPv)

* godziny zegarowe

Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez doradcę/ów, obejmujące indywidualne
doradztwo zawodowe, coaching oraz doradztwo psychologiczne dla łącznie 40 uczestników
projektu (dalej:UP) osób ,,Szansa na nową pracę'' w podziale na2 edycje po średnio 20.

Usługi doradcze dla każdego uczestnika projektu obejmują w szczególności następujące moduły
tematyczne:
- doradŹwo zawodowe: średnio 8 h na uczestnika projektu
- coaching: średnio 8 h na uczestnika projektu
- doradztwo psychologiczne: średnio 8 h na uczestnika projektu.

Łącznie przeprowadzonychzostanię do 880 godzin zapć doradczych. Faktyćzna i]ość zrealizowanych
godzin zaleŻeć będzie od ilości zrekrutowanych uczestników projektu oraz indywidualnych potrzeb

uczestników

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu' terminów, ilości godzin oraz anulowania części
zadań w przypadku zmian dokonanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP) tj. Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach, w zakresie merytorycznej realizacji projektu.

Zamaw iający dopuszcza m ożliwość składa nia ofert częściowych :
- dopusrcźa się sk}adanie ofert dotyczących: minimalnie 1 modułu, maksymalnie 3 modułów, zgodnie
zwykazem powyzej (w tabeli 3.1 pkt 1.1-3).
- dopuszcza się składanie ofert na mniej niŻ 40 osób (np. tylko 20).

Wykonawca nie moze podzleció wykonania zamówienia innemu podmiotowi bez zgody

Zamawia.iącego.
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3.2. Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji zadania i obowiązki Wykonawcy

opis erlrpv odbiorców wsparcia:

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramaclr projektu stanowi 40 osób (28
kobiet, 12 męŻczyzn). Są to osoby zwolnione zprzyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu
ostatnich 6 m-cy przedprzystąpieniem do projektu tj. dniem uzyskania pierwszego wsparcia.
Są to pracownicy przedsiębiorstw sektora irłŚp z woj śłąskiego i/lub przechodzącvch procesy
restrukturyzacyjne' odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, a takŻe
znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
Są to osoby zwojewodztwa śląskiego, w wieku 18 +.

W ramach projektu preferowani będą byli pracownicy jednostek organtzacyjnych spółek
węglowych Z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa
śląskie go z nimj powiązanych (kooperuj ących).
Preferowane będą osoby z wykształceniem podstawowym i gimnai1alnym, gdyŻ im
najtrudniej odnalezć się na rynku pracy.

KaŻdy uczestnik projektu otrzyma do dyspozycji:
- doradztwo zawodowe: średnio B h na uczestnika projektu
- coaching: średnio B h na uczestnika projektu
- doradztwo psychologiczne: średnio 8 h na uczestnika projektu.

Do obowiązków Wykonawcy/ów usługi będzie naleŻało przeprowadzenie ww. doradztwa dla dwóch
edycji projektu.

Wykonawcaly zapewniają własny sprzęt komputerowy (laptop) i oprogramowanie biurowe oraz
wszelkię inne wymagane pomoce dydaktyczne oraz materl,ały na etapie świadczenia usługi doradczej.

Sale zajęciowe oraz drobny katering zapewniaZamawiĄący'

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do'.
- prowadzenia kań wykonania usługi,
- prowadzenia ewidencji czasU pracy / miesięcznych kar1 zaangażowania zawodowego i
przedstawiania ich Zamawiającymi w terminie 5 dni od zakohczenia danego miesiąca zaangaŻowania
w projekcie;
- zgłaszania Zamawlającemu nieobecności uczestników projektu lub wszelkich innych problemów
dotyczących realizacji zamówienia - w określony w umowie sposób.
- przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 10l, poz.9Ż6 zpóŹn. zm.)
- poinformowania uczestników o otrzymaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający zastrzeŻe w umowie z wykonawcą prawo wglądu do dokumentów wykonawcy
związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, oraz do przedłoŻenia wW.
dokumentów nakażde wezwanie IP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolijakości merytorycznej prowadzonego doradztwa.

Proiekt współ/inansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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3.3 Program ramowy usługi

Program ramowy usługi obejmuje następujące moduły tematyczne l zadania:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa usługi Tematyka
Ilość
godzin Ilość osób

Suma godzin
ogółem w
ramach
zamówienia

Usługi doradztwa
I. DORADZTWO
ZAWODOWE
Wynagrodzenie doradcy
zawodowego - umowa
zlecenie
_2 edycje x 20 osób x 8

godzin na osobę
: łącznie 320 godzin

KaŻdy uczęstnik projektu będzie objęty
średnio 8 godz. doradztwęm
zawodowym. prowadzonym
indywidualnie pozwalającym na
zdiagnozow an i e p otrzeb zawodowych
UP i stworzenie indywidualnego modelu
Ściezki zawodowej. Na postawie
doradztwa zawodowego dla osób
bezrobotnych zostaną dobranę tematyki
zajęć reintegracji u pracodawców.
Uczestnikom zostaną wydane
zaśw jadczenia o ucze stnictwie.

Średnio 8

h /osobę
40 320

Usługi doradztwa
2. COACHING
Wynagrodzenie coacha -

umowa zlecenie

-2 edycje x 20 osób x 8

godzin na osobę
: łącznie 320 godzin

Każdy uczestnik projektu zostanie
objęty indywidualnym coachingiem'
mającym na celu zidentyfikowanie
słabych i mocnych stron oraz korektę
nieefektywny ch zachow an na gruncie
zawodowym i społecznym.UP przy
wsparciu coacha stworzą Indywidualny
Plan Rozwoju. Sesja coachingu pozwoli
na zbudowanie w UP pewności siebię -
co będzie stanowiło proces
przygotowaw czy do zaktyw izowan ia
UP podjęcia przeznich zajęć
reintegracyjnych.

Srędnio 8

h /osobę
40 320

Usługi doradztwa
3. DORADZTWO
PSYCHOLOGICZNE
Wynagrodzenie psychologa -

umowa zlęcenie

- 2 edycje x 20 osób x 6
godzin na osobę
: łącznie 240 godzin

Każdy uczestnik projektu zostanie
ob.| ęty indywidualnym doradztwem
psychologicznym mającym na cęlu
pomoc osobom w przełamaniu się w
szukaniu pracy i podbudowaniu
własnej wartości. Dla więlu osób
zwolnięnię z zakładu pracy, w którym
przępracowali "pół życia" jest cięzkim
szokiem. Wsparcie psychologiczne ma
zd zadanie pomóc otrząsnąć
się z tego szoku - zeby uczestnicy
uwierzyli we własne mozliwości.

Śrędnio 6

h /osobę
40 240

ogółem maksymalnie; 40 880



3.4 Miejsce realizacji zamówienia

Miejsceih realizac1i zamówienia tj. doradztwa określonego w pkt. 3'1 jest Chorzów (woj. śląskie).

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do ewentualne1 zmiany lokalizacji ząęć, w przypadku powołania
grup w innych miastach.

3.5 Harmonogram realizacji

Zamówienie przyjęte przez Wykonawcę musi być zrealizowane w terminach, godzinach i miejscu
uzgodni ony ch z Zamaw iapcy m.

Szacowane terminy rea\izacji usługi to wrzesień 2016 - maj 2OI7.

Szczegółowe terminy wykonania zamówienia uzgodnione zostaną z Wykonawcą na etapie
podpisywania umowy, jak równieŻ w oparciu o biezące potrzeby uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów za1ęĆ Iub godzin prowadzenia zajęc oraz
miejsca ich wykonaniaw zaleŻności od potrzeb uczestników projektu lub zprzyczyn niezaleŻnych od
Zamawiającego.

Terminy realizacji zadah mogą ulec zmianie w przypadku przesunięcia terminów realizacji projektu.

4. oPIS wARUNKow UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU

Do udziału W postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, ktorzy spełniają łącznie wszystkie
następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jeŻe|i ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b. posiadają min. wykształcenie wyŻsze;
c. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje do wykonywaniazadait

określonych w pkt. 3'1-3 Zamowienia - w tym minimum dwuletnie doŚwiadczenie
zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia (mogą wykazać się wykonaniem usług
doradnwa w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wraz z
dotyczącymi ich referencjami potwierdzającymi naleŻyte ich wykonanie) w tym posiadają
niezbędne licencje i uprawnienia (eśli dotyczy).

d. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia;
e. znĄdlJą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

(doty czy wykonawców prowadzą cy ch dzi ałalno ść go spod ar czą) ;

f. nie są powiązani z Ząmawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązaniakapitałowe lub
osobowe należy rozumieć wza1emne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upowaznionymi do zaciągania zobowiązah w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawia1ącego 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 |0 %udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządza1ącego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
wg kryteriów określonych w pkt 5'6 Zapytania ofertowego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europej skq
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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5. SPoSoB PRZYGoTOWANIA IZŁ0.ŻENIA oFERTY

5.l ofertę moŻna składaó w następujący sposób:

Ńobiście - w siedzibie Zamawiającego; lub
przezpełnomocnika - w siedzibie ZamawiĄącego; lub
w drodze elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub

za pośrednictwem poczty polskiej (zaleca się przesłanie ,,Za potwierdzeniem odbioru'',
priorytetem) - na adres Zamawiającego; lub
za pośrednictwem firm kurierskich - na adres Zamawiąącego

w terminie 01'.07.2016 _ 15.07.Ż0I4 w godz.8.00- 16.00 (14 pełnych dni kalendarzowych).

5.2 Nie dopuszcza się złoŻenia oferty w formie:

e-mailowej, bez podpisu elektronicznego
faksem.

5.3 W przypadku złoŻenia oferty za pośrednictwem poczty polskiej i w przypadku firm kurierskich
liczy się data wpływu do kancelarii ZamawiĄącego z uwagi na termin otwarcia ofert.

5.4 KaŻdy wykonawca moŻe złoŻyć jedną ofertę w ramach danego zapytania. Jedna oferta moze

dotyczyć minimalnie 1, maksymalnie 3 modułów zamówienia.

5.5. ofertę naleŻy dostarczyó w zamkniętej kopercie wg ponizszego wzoru:

Nazwa i adręs oferenta
P ieczęc fi rmowa (j e ś l i j e s t)

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2016-SNP-02

Projekt ,rSzansa na nową pracę''
nr WND-RPSL.07.04.02-24-037 4 /15

Nie onłierać przed clnienl ]6.07.20]6 godz. l5.00

Graficom Dariusz Mierzwa
ul. Bożogrobcólu 3,4l-503 Chorzów

5.6. Do oferty należy załączYć n

1) odpowiedź pisemną nazapytanie ofertowe, zawlerĄącą minimum:
numer zapytania ofertowego tj. 2016-SNP-02
nazwę i numer proje.ktu tj. Projekt,,SZanSa na nową pracQ''' nr WND-RPSL.)1.04.0Ż'Ż4-
0314115
dane Zamawiającego, zgodne zpkt I niniejszego zapytania
dane Wykonawcy' w tym imię, nazwisko l nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, nr NlP,
REGON (eśli dotyczy); za\eca się podanie dodatkowo adresu e-mail i telefonu komórkowego
w celach kontaktowych;
czytelny podpis.
podaną cenę wykonania zamówienia oraz ilość modułów w formie tabeli:

P r oj ekt w s p ółfi nans ow any j e s t pr z e z U n i ę Eur o p ej s kq
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LP. Usługa: Kod CPV IIość
uczestników
(min.l, maks. 40)
*

Cena w PLN
brutto za 1.

godzinę ** usługi

1.1 Usługi doradztwa
1. DORADZTWO
ZAWODOWE
Wynagrodzenie doradcy
zawodowego - umowa
zlęcęnię
_2 edycje x 20 osób x 8

godzin na osobę
: łącznie 320 godzin

8s312320 - 8

I.Ż. Usługi doradztwa
2. COACHING
Wynagrodzenie coacha -

umowa zlecenie
_2 edycje x 20 osób x 8

godzin na osobę
: łącznie 320 godzin

8s312320 - 8

1.3. Usługi doradztwa
3. DORADZTWO
PSYCHOLOGICZNE
Wynagrodzenie psychologa
- umowa zlecenie

2 edycje x 20 osób x 6
godzin na osobę
: łącznie 240 godzin

8s312320 - 8

* wyłqcznie w przypadku gdy wykonawca jest w stanie wykonać tylko część zamówienia tj. dla ilości
osób mniejszej niż 40
** zegarowq tj. 60 minut

2) Załączniki potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 4 Zapytaniat1.:

a. potwierdzenie warunku zawartego w pkt 4.a:

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS
p otw i e rdzaj ący pr ow adzeni e działalno ś c i go sp o d arc z ej

wpis do Krajowego.Rejestru Agencji Zatrudnienia _ dot. podmiotów ubiegających się o
wykonanie doradztwa zawodowego
(powyzsze wpisy zostaną zweryfikowane W dniu otwarcia ofert na stronach internetowych
właściwych Instytucj i)
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 'publicznych, pełnej zdolności do czynności
prawnych i niekaralności za przestępstwa umyślne (Załącznik nr 1);

pełnomocnictwo do podpisania dokumentacji ofertowej Ze Strony Wykonawcy, jezeli nie
wynika to z innych dołączonych dokumentów - jeśli dotyczy;

b. potwierdzenie warunku zawartego w pkt 4.b:

załącznlknr 6 o posiadanym wykształceniu lub cv
(Zamawiający zastrżega sobie prawo wglądu do dokumentacji potwierdzającej wykształcenie
wykonawców w tym odpisów z dyplomów); \

/ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejskq
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



b. potwierdzenie warunku zawarteqo w pkt 4.c:

załącznik nr 5 o posiadanym doświadczeniu lub cv;

c. potwieidzenie warunku zawartego w pkt 4.d:

złoŻenie oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym (Załącznlk
nr Ż)

d. potwierdzenie warunku zawartego w pkt 4.e:

oświadczenie wykonawcy, Że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia oraz Żę nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (Załącznik nr 3) _ jeśli doĘczy.

e. potwierdzenie warunku zawaftego w pkt 4.f:

oświadczenie o braku powlązah kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Zalącznik nr

4)

5.7. oferla musi byó sporządzona w formie pisemnej, trwale spiętej (np. zbindowanej lub zszytej),
parafowanej na każdej stronie i opatrzonej pieczęcią firmową (eśli dotyczy) oraz podpisem osoby

upowaznionej.

oferla musi zawieraó podpis/-y osoby/-ób uprawnionej/-ych do występowania w imieniu Wykonawcy,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze hlb ewidencji działalności
gospodarczej. Jeśli osoba/-y podpisująca/-e dokumenty działal-ją na podstawie pełnomocnictwa, musi
ono w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to

musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŻone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośó

z oryginałem.

5.8 Dokumenty, których ząda Zamawiający' muSZą być przedstawionę w formie oryginału lub
kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana
strona musi być opatrzona klauzulą ,,zazgodnoŚć z oryginałem'', podpisanaprzez Wykonawcę lub
osobę upowaŻnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny
podpis) orazdatą.

5'9 Strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty,

aw szczególności kaŻda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być
parafowane pr zez W ykonawcę.

5.10 Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny Są niedopuszczalne i będą skutkowały
odrzuceniem ofefty.

5.1 1. Nieprzedłozenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem ofer1y.

5'l2. ZłoŻenie oferty zawterEącej uchybienia formalne (w szczególności brak spełnienia warunków
formalnych określonych w pkt 5.6 - 5.9 niniejszego zapytania) będzie skutkowało odrzuceniem
ofeĘ,

5.I3' Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę/ów do uzupełnienia braków formalnych lub
kompletu wymaganych dokumentów, jeśli na dany moduł złoŻonę zostaną wyłącznie oferty

zawierĄące uchybieni a formalne'

5.I4. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do

średnich Qen za tego typu usługi.

5.15' Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena
w budzecie projektu na wykonanie zadania - 1icząc wg stawki za l
negocjacje z wykonawcami.

przekracza wartość pfzeznaazoną
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6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

6.1. Cenę oferty naleĘ podać w kwocie jednostkowej brutto za l (słownie: jedną) godzinę
zamówidnia, tj' doradztwa dlakaŻdego rodzaju zadafiprzewidzianych w zamówieniu tj. modułów.

6.Ż. Cena ofer1y brutto ofeńy powinna byi wyraŻonaw złotych polskich (PLN). W złotych polskich
b ędą prowadzone równi e Ż r ozliczenia pom i ędzy Zamaw iaj ącym a Wykonawc ą.

6.3. Cena brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy.

6.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŻeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.5' Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, w szczególności podatek dochodowy i/lub VAT
oraz inne koszty, które będą przez niego opłacane w ramach umowy (np. koszty dojazdu, kserowania
materiałów itp.) i powinny być one doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez
Wykonawcę w ofercie.

6.6. Wykonawca zapewnia, Że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres waznoŚci ofeńy
(zw iązanta) oraz okres r ealizai1i (wykonania) zamówi en i a.

6.7. Zamawłający nie wymaga wnoszenia wadium.

ó'8. Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni od upływu terminu składania oferty.

7. oPIS KRYTERIOW' KTORYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIERoWAŁ SIĘ PRZY
WYBoRZE oFERTY, WRAZ Z PoDANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓw onłz
SPOSOBU OCENY OFERT

7.1' W przedmiotowym postępowaniu, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje
następujące kryteria:

a) Cena (100 7o) - średnia cena brutto w PLN za usługę jednej godziny Świadczenia
doradztwa dla danego modułu

"l.Ż Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający UZna ofeftę. która uzyska najwyŻszą liczbę punktów
liczonyclr w sposób następujący:

Krvterium wyboru: Zasady oceny: Maks. ilość nkt.:

1. CENA - wasa: 100 %
1.1 cena brutto w PLN-za
uslugęjednej godziny
świadczenia doradztwa

NajniŻsza cena z zapytania
ofertowego dla danego modułu
uzyska 100 pkt, pozostałe
oferty uzyskaj ą punktacj ę
zgodnie ze wzoreftt:

iloścpunktówP:(cena
najnizsza dla danego modułu /
cena oferenta) * 100

100 pkt

osółem 100 nkt
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7.3 W przypadku Wystąpienia ofert częściowych, punktacja i wybór oferty nastąpi w podziale na
moduły.

7.4. Wy6ór oferly dokonany zostanie przez Komisję, powołaną przez Zamawiającego, i zostanie

udokumentowany protok ołem z wyboru, zatvłierdzanym przez ZamavłiĄącego.

7.5. otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2016 r. o eodz. 15:00 w siedzibie Zamawia1ącego.

7.6. w przypadku gdy punktacja końcowa uzyskana przez dwóch lub więcej Wykonawców będzie
identy czna, Z amaw iaj ący przeprow adzi ne go cj acj e z Wykonaw cami.

7.J. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta uzyska nĄwyŻszą punktację

końcową zgodnie z pkt 1 .2. dla danego modułu.

7'8. W przypadku gdy wykonawca wybrany do realizacji zamówienia nie przystąpi do podpisania
umowy lub zrezygnuje z części zamówtenia, ZamawiĄący udzieli zamówienia kolejnemu wykonawcy
wg otrzymanej punktacji.

8. KLAUZULE SPoŁECZNE

8.1'Zamawiający moŻe zastrzec udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcom' u których ponad

5Ooń zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

8.Ż. ZastrzeŻentu moŻe podlegać cały przedmiot zamówienia lub jedna z części przedmiotu
zamówienia, w przypadku złożęnia ofer1 częściowych.

9. INFORMACJE DODATKOWE

9.1. Wszelkie wyjaśnienia doĘczące niniejszego zapytania przekazywane będą pisemnie tj. drogą

mailową (graficom@graficom.pl). Zapytania telefoniczne nie maią charakteru wiąŻącego dla
Zamawiającego.

9'2. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie maksymalnie 14 dni
roboczych od dnia dokonania wyboru oferty' w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9.3' Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty lub od zavłarcia umowy
z istotnych przyczyn.

9.4' Zamawiający zastrzega sobie prawo do Żądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów
potwierdzających informacje..zawarte w przedłoŻonej ofercie, w tym dokumentów finansowych.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje Się dostarczyć te dokumenty do siedziby
Zamawiającego w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu otrzymania prośby o dostarczenie
dokumentów.

9.5. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i rów-nego traktowania
ubiegających się o zamówienia

9.6. Wybór najkorzystniejszej ofefty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostóną

dołączone ń oŻone oferty.
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g'7. w przypadku odwołania od decyzji Komisji Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia
pisemnego odwołania ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie maksymalnie 2 dni roboczych.
DecyzjaKomisji podjęta po rczpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny.

9.8. Niniejsze zapytanie jest opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostało

zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (w Biurze Projektu).

9.9. osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dariusz Mierzwa I tel. 695 605 605 / graficom@graficom.pl

Sporządzono w dniu: 30.06.Ż016 t.

Mierzwa
ABt_ Admńistr{tor Bezp e'zeńMa Infom'cil

a'tnoazlo m irlr'r inteqEtor

.... ..'ęrhdiBąt.Is9ęĄR a''dYbrlsc27001Zątwierdził (podpis):

sraftGOln"
{-'larlu$Ż Mlerzwa

authorired IpI " |ńt*l,ntqr]t{|!ł rĘf6l
4 1 -5o 3 cha r?óh.,'','u'.u,{il"l,it'[':HTl', lil
l:l-.:: ::.:o_' ęblorśÓw fól;komcnk €yJnych EDG 58o 7N t P' 6 Ż 700 Ź 2 t 09, RE€oN l lco' loeoęl.ilil;;'..##;
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Załączniknr 1 do zapytanta

nr 2016-SNP-01,

Oświadczenie Wykonawcy o korrystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu

zdolności do crynności prawnych oraz o niekaralnoŚci

Ja nizej podpisany/a .............
(imię i nazwisko)

zamieszkały l a ...........
(adres zarnieszkania)

legitymujący/a się dowodęm osobistym (seria, numer)

wydanym przez

oświadczam, Że

a) korzystam z pełnt praw publi czny ch,

b) posiadam pełną zdolnośó do czynności prawnych,

c) nie jestem karany zaprzestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

. podpis Wykonawcy, data i miejscowośó

Projekt wspóffinansowany jest przez Unię Europejskq
w ra'mach Europejskiego Funduszu Społecznego



Załączniknr 2 do zapytanta

nr 2016-SNP-01

oŚwiadczenie Wykonawcy

(nanł a Wykonaw cy usługi)

Niniejszym potwierdzam swoją gotowość do świadczenia usług doradczych w ramach

projektu nr WND-RPsL.O7'O4.02-Ż4-0374lI5 pt. ,,Szansa na nową pracę'' zgodnie z zapytaniem

ofertowym.

oświadczam, iz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym otazwiedzą niezbędną do

wykonania zamówienia.

podpis Wykonawcy, data i miejscowośó

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejskq
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



ZaŁączniknr 3 do zapytanta

nr 2016-SNP-01

Oświadczenie Wykonawcy

Niniej szym oświadczarn, Że

(nanł, a Wykonaw cy usługi)

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniĄącej wykonanie zamówienia otaz

Że nię zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne

i społeczne.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Załączniknr 4 do zapytania

nr 2016-SNP-01

OŚwiadczenie Wykonawcy

Niniej szym ośwtadczam, Że

(nanł a Wykonaw cy usługi)

nie jest powiązana/y zZamawiĄ4cYm,tj. GRAFICOM DAzuUSZ MIERZWA' osobowo lub

kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania mtędzy

ZamawiĄącym lub osobami upowaznionymi do zactągania zobowiązan w imieniu

ZamawiĄącego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnoŚci związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,

polegające w szczegóIności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 oń 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

podpis Wykonawcy, data i miejscowość

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Załączniknr 5 do zapytania
nr 2016-SNP-01

OŚwiadczenie Wykonawcy

Niniej szym oświadczam, Że

(nazwa Wykonawcy usługi)

Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia minimum ..............'..(letnie).

podpis Wykonawcy, data i miejscowość

Projekt wspóffinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Załącznlknr 6 do zapytania
nr 2016-SNP-01

OŚwiadczenie Wykonawcy

Niniej szym oświadczart, Że

(nanła Wykonaw cy usługi)

posiada wykształcerie v,yższe w przedmiocie zamówienia.

podpis Wykonmłcy, data i miejscowość

/ Projekt wspóffinansowany jest przez Unię Europejskq
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


