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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonego w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020”. 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 
 
1. Postępowanie na „Wyłonienie Wykonawcy świadczenia usług pośrednika pracy w ramach 
realizacji projektu „Q zmianom na lepsze” 
2. Usługa świadczona będzie w okresie: od podpisania umowy od do 31 maja 2021 r. 
3. Tryb udzielania zamówienia: 
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o tryb rozeznania rynku w 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 
 
5. Postępowanie dotyczy wyboru jednego Wykonawcy. 
6. Zamówienia wariantowe: nie dotyczy 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Wyłonienie Wykonawcy świadczenia usług pośrednika pracy w 
projekcie „Q zmianom na lepsze” 
Usługi świadczone będą na terenie województwa mazowieckiego, powiatu żuromińskiego, miasta i 
gminy Lubowidz. Uczestnikami projektu, dla których świadczone będą usługi jest 30 dorosłych osób 
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej i/lub osób z niepełnosprawnością, którzy korzystać będą ze ścieżki aktywizacji 
społecznej oraz zawodowej w ramach której odbierać będą usługi pośrednictwa pracy oraz korzystać 
będą ze staży zawodowych. Łączny zakres świadczonych usług stanowić będzie 630 godzin w okresie 
realizacji całego projektu, 30 godz./m-c. Usługi świadczone będą w okresie od podpisania umowy do 
31 maja 2021 roku. Usługi pośrednika pracy będą świadczone w dniach i godzinach ustalonych z 
Uczestnikami Projektu oraz Zamawiającym. 
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ZAKRES WYKONYWANYCH USŁUG: 
 
1. Analiza ofert pracy oraz poszukiwanie wolnych miejsc pracy zgodnych z predyspozycjami oraz 

poziomem wykształcenia uczestników, w tym ukończonym w ramach projektu szkoleniem 
zawodowym 

2. Prezentowanie ofert pracy uczestnikom projektu. 
3. Pośredniczenie w kontakcie między pracodawcą a uczestnikiem. 
4. Przygotowywanie uczestników do podjęcia zatrudnienia w formie stażu zawodowego, w tym 

organizacja badań lekarskich, ustalanie terminów spotkań, pomoc w dojeździe na spotkanie, 
5. Przygotowywanie oraz nadzór nad dokumentacją związaną z realizacją staży, w tym umów 

trójstronnych, list obecności, protokołów z realizacji stażu. 
6. Prowadzenie mediacji między uczestnikiem a pracodawcą w sytuacjach problemowych. 
7. Nadzór nad realizacją wskaźników produktu i rezultatu projektu związanych z efektywnością 

zatrudnieniową 
8. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowaną usługą w postaci kart spotkań z 

uczestnikami oraz pracodawcami oraz miesięcznych kart czasu pracy. 
9. Prowadzenie współpracy z zespołem realizującym projekt – koordynatorem, pracownikami 

socjalnymi, job – coachem. 
10. Wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z realizacją przyporządkowanego za-

kresu obowiązków, zleconych przez Zamawiającego. 
 

WYMAGANIA: 
 
Wymagania konieczne dla kandydatów: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 
Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym 
do wykonania przedmiotu zamówienia 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
 Wykształcenie tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. doradztwo zawodowe, job-coaching, 
pedagogika pracy i organizacji, pośrednictwo pracy lub inne dające merytoryczne przygotowanie do 
świadczenia usług pośrednictwa potwierdzone dyplomem/zaświadczeniem 
Oraz/lub 
 Minimum roczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy w 
wymiarze co najmniej 100 godzin potwierdzone referencjami; 
 Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, 
 Cechy osobowości: doskonała komunikatywność, kreatywność i empatia, 
 Umiejętność radzenia sobie w trudnych, stresowych sytuacjach, 
 Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, 
 Znajomość specyfiki problemu wykluczenia społecznego, 
 Czynne prawo jazdy kat.B oraz własny środek transportu, 
 Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 
 
Wymagania pożądane: 
 Doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, 
 Umiejętność pracy pod presją czasu w tym radzenie sobie w sytuacjach stresujących i 

kryzysowych. 
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Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 
 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o 

braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 1, 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

prowadzonej rekrutacji – załącznik nr 3, 
 
 

OPIS ZMIANY WARUNKÓW UMOWY: 
 
1. Zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu, zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia, w sytuacji np. zaistnienia przesłanek , których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć 
na etapie ogłaszania zapytania, siły wyższej, przyczyn losowych leżących po stronie uczestników, o ile 
nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 
 
2. Zamawiający zastrzega, że płatności dokonywane będą na podstawie rzeczywiście 
zrealizowanej liczby godzin świadczenie usług pośrednika pracy, która zostanie potwierdzona przez 
uczestnika projektu na Indywidualnej Karcie Czasu Pracy. 
 
3. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych 
poprzedzających kolejny miesiąc świadczenia usługi. 
 
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
W związku z realizacją zamówienia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego zamówienie kierowane jest do Oferentów, którzy: 
 

a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację 
treści zapytania. 

 
b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli prawo nakłada 

obowiązek posiadania tych uprawnień. 
 

c) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
niezbędnym do wykonania zamówienia. 

 
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepowiązany kapitałowo i osobowo z 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 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, 
 Pozostawianiu 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. 

 
Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty oświadczenie - załącznik nr 2 o niewystępowaniu 
osobowych lub kapitałowych w/w powiązań z Zamawiającym. Niezłożenie oświadczenia będzie 
wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych. 
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 
1. Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi oświadczeniami. 
 
2. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
3. W cenie 1 godziny usługi Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane z jej realizacją, w 
tym kosztów ewentualnych składek ZUS odprowadzanych przez Zamawiającego i kosztów dojazdu. 
Cena oferty musi być podana w złotówkach i ma stanowić kwotę brutto - całkowity koszt 
Zamawiającego związany z realizacją zadania. 
 
4. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 
 
5. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią (jeśli ofertę składa firma) Oferenta, posiadać datę 
sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Oferenta. 
 
6. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach niniejszego zapytania: Katarzyna Szmit, tel. 600-
850-079, e-mail: rekrutacja.regeneracja@gmail.com 

 

 
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 
 
1. Termin składania ofert upływa: 31 sierpnia 2019 r. 
2. Miejsce składania ofert: Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja, ul. Graniczna 37, 06-400 

Ciechanów, (osobiście lub pocztą) do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30 lub na adres e-mail: 
projektrowneszanse@wp.pl do dnia 07 września 2019 r. do godz. 

23.59. 
3. Dopuszczalna forma składania ofert: 
a) osobiście lub przesyłka pocztowa skierowana na adres: Fundacja edukacyjno-sportowa 

reGeneracja, ul. Graniczna 37, 06-400 Ciechanów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świadczenie 
usług pośrednictwa pracy „Q zmianom na lepsze”” liczy się data wpływu oferty do Fundacji. 

 
b) w formie skanów na adres e-mailowy: rekrutacja.regeneracja@gmail.com, w temacie: 

„Świadczenie usług pośrednictwa pracy „Q zmianom na lepsze””. 
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 
5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 

KRYTERIA OCENY OFERT: 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 
1. CENA BRUTTO: 

Kryterium 1 (K1 – waga punktowa 60) 
Punkty za kryterium „cena” zostaną naliczone wg następującego wzoru: 
[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 60 = ilość punktów 

 
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości 
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zrealizowanych godzin w danym m-cu wg stawki wskazanej w formularzu oferty. 
 

2. DOŚWIADCZENIE : 
Kryterium 2 (K2 – waga punktowa 40) 
Punkty za kryterium „doświadczenie 1” w tym: 

 
- 40 pkt – co najmniej 200 godzin zrealizowanych godzin pośrednictwa pracy w okresie ostatnich 3 
lat, w tym w ramach realizacji projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej 
dofinansowanych ze środków EFS. 

 
- 20 pkt –– co najmniej 100 godzin zrealizowanych godzin pośrednictwa pracy w okresie ostatnich 3 
lat, w tym w ramach realizacji projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej 
dofinansowanych ze środków EFS. 

 
- 5 pkt – co najmniej 100 zrealizowanych godzin pośrednictwa pracy w okresie ostatnich 3 lat. 

 
 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: K1+K2= 100 punktów. 
 
Następnie zostanie sporządzony protokół, na podstawie którego zostanie wybrany jeden Wykonawca. 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY: 
 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferenta, który 
wygrał postępowanie. 
 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę 
zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami. 
 
3. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający 
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 
 
4. Rozstrzygnięcie zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjności.gov.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego www.regeneracja.org.pl.  
 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania 
którejkolwiek z ofert. 
 
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przestawia taki sam bilans oceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. 
 
7. Nie przewiduje się procedury odwoławczej. 
 

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY: 
 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
2. Nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach. 
3. Zostanie złożona po terminie składania ofert. 
4. Będzie zawierała rażąco niską cenę. 
5. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

http://www.regeneracja.org.pl/
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6. Wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. 
 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
 
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny 
niezależnej od Zamawiającego. 
 

INNE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA I TERMIN REALIZACJI UMOWY: 
 
 
1. Umowa zostanie zawarta w terminie do 5 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i 
terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
2. Zamawiający zastrzega, że w umowie na realizację usługi określone zostaną kary umowne za 
niewłaściwą i nieterminową realizację usługi. 
3. Termin realizacji umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 
4. Wynagrodzenie za usługę regulowane będzie w miesięcznych częściach na podstawie 
wystawionej co miesiąc faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w podpisanej 
umowie, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku. 
5. Wysokość miesięcznej części wynagrodzenia obliczona będzie na podstawie ilości faktycznie 
zrealizowanych godzin świadczenia usługi pracownika socjalnego. 
6. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną do wysokości 10 % wartości umowy. 
7. Za odstąpienie od umowy przed terminem zakończenia umowy Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości pozostałych do zrealizowania godzin od dnia 
odstąpienia od umowy, jeżeli powodem odstąpienia od umowy nie jest pogorszenie stanu zdrowia, 
wypadek losowy. 
 
 

 

Zatwierdziła 
 

/-/ Katarzyna Szmit 
 

Prezes Zarządu Fundacji  
 
 


