
 

         Bydgoszcz, 05.05.2017 r. 
Zamawiający: 
MROZEK MACIEJ „EKSPERT”  
ul. Fordooska 353  
85-766 Bydgoszcz 
NIP: 554-187-55-86,  
REGON  92950052 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/AS 

W związku z realizacją projektu „AKADEMIA SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej 
osób młodych bez pracy” nr POWR.01.02.01-26-0064/16 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

MROZEK MACIEJ „EKSPERT” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego 
doradztwa zawodowego (w tym utworzenie IPD) oraz pośrednictwa pracy dla 72 uczestników 
projektu. 

I. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020” Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.).  
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówieo publicznych. 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa i kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówieo (CPV):  

 85312320-8 Doradztwo zawodowe 

 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego (w tym 
utworzenie IPD) oraz pośrednictwa pracy dla 72 uczestników projektu „AKADEMIA 
SPAWALNICTWA  – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy”. 

3. Zamówenie obejmuje: 
a) Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 6 godzin/os. (w tym opracowanie IPD) dla 

72 uczestników projektu, w ramach którego przeprowadzona zostanie identyfikacja potrzeb, 
diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia 
od rynku pracy. 
Zakres i tematyka wsparcia:  

- Identyfikacja potrzeb uczestnika - identyfikacja oczekiwao, mocnych i słabych stron, 
dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, 
określenie deficytów uczestnika oraz poznanie jego potencjału zawodowego; 



 

- Ustalenie działao i form pomocy świadczonych uczestnikowi w ramach projektu; 
- Ustalenie działao do samodzielnej realizacji przez uczestnika projektu; 
- Terminy realizacji działao; 
- Formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów uczestnika z doradcą zawodowym. 
- Terminy i warunki zakooczenia realizacji IPD. 

Wymiar godzinowy: 6 godzin x 72 osób, łącznie 432 godziny (1 godzina zajęd = 60 min). 

b) Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy w wymiarze 5 godzin/os. dla 72 
uczestników projektu, w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami 
uczestników projektu. Pośrednictwo będzie miało charakter ciagły. W terminie 4 miesięcy od 
przystąpienia do projektu każdemu uczestnikowi powinna zostad przedstawiona wysokiej 
jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.  

Zakres i tematyka wsparcia:  

- Przeprowadzenie wstepnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na 
celu zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla 
uczestnika; 

- Przeprowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów z uczestnikiem projektu, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu weryfikacji efektów poszukiwania pracy; 

- Pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielania pracodawcom informacji o 
kandydatach do pracy, w związku z zgłoszoną ofertą; 

- Upowszechnianie ofert pracy wśród uczestników projektu; 
- Informowanie uczestników o aktualnej sytuacji i przeiwdywanych zmianach w 

regionalnym/lokalnym rynku pracy; 
- Inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami; 
- Informowanie osób pozostająceych bez zatrudnienia o przysługujących im prawach i 

obowiązkach; 

Wymiar godzinowy: 5 godzin x 72 osób, łącznie 360 godzin (1 godzina zajęd = 60 min). 

4. Forma zaangażowania Wykonawcy: umowa cywilnoprawna. 

5. Celem indywidualnego doradztwa zawodowego jest określenie obecnej sytuacji uczestnika 
projektu, jego potrzeb i identyfikacji dalszych perspektyw rozwoju zawodowego. Celem 
kompleksowego indywidualnego pośrednictwa pracy jest udzielenie pomocy osobom młodym 
pozostajacycm bez pracy (biernym zawodowo lub bezrobotnym) w uzyskaniu odpowiedniego 
zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 
zawodowych przy szczególnym uwzględnieniu branży metalowo-odlewniczej. 

6. Grupę docelową projektu stanowią 72 osoby (5 kobiet, 67 mężczyzn), w tym z 
niepełnosprawnościami, bierne zawodowe lub bezrobotne niezerejstrowane w Urzędach Pracy, o 
niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym – maks ISCED 3), 
nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, w wieku 18 – 29 lat (tzw. młodzież NEET) 
zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego. 

7. Projekt realizowany jest od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. 

8. Termin realizacji zamówienia: Indywidualne doradztwo zawodowe od 05.2017 r. do 31.12.2017 
r.; Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy od 05.2017 r. do 30.06.2018 r. Terminy zajęd 
zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie harmonogramu spotkao. 
Termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu.  

9. Miejsce realizacji zamówienia:  obszar województwa świętokrzyskiego.  



 

10.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) rzetelnego i terminowego przeprowadzenia zajęd w ramach indywidualnego doradztwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z 
harmonogramem zajęd przekazanym przez Zamawiającego; 

b) bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestnika projektu na 
zajęciach; 

c) prowadzenia dokumentacji (m. in. list obecności, kart doradztwa, kart pośrednictwa pracy);  
d) przekazania Zamawiajacemu oryginałów dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęd do 5 

dnia każdego następnego miesiąca po zakooczonych zajęciach oraz przekazania skanu 
dokumentów  na każde wezwanie Zamawiającego; 

e) omówienia zagadnieo związanych z zasadą równości i szans i niedyskryminacji oraz 
reagowania na wszelkie przejawy negatywnych stereotypów;  

f) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu 
wskazującego prawidłowe wykonanie zadao, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadao w projekcie z zastrzeżeniem, że 
obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadao powierzonych danej osobie, oraz, że łączne zaangażowanie zawodowe w 
realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz działao finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych 
podmiotów nie może przekroczyd 276 godz. miesięcznie w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia – dotyczy Wykonawców wykonujacych usługę osobiście.. 

g) wykonania usługi zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”; 

h) przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia przez okres 
dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakooczonego 
Projektu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym – dotyczy Wykonawców prowadzących działalnośd gospodarczą; 

Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.). 

11.  Zamawiający dopuszcza możliwośd składania ofert częściowych.  
Części zamówienia stanowią: 

A. Częśd 1. – Indywidualne doradztwo zawodowe (w tym opracowanie IPD) dla 72 uczestników 

projektu, w wymiarze 6 godzin x 72 osoby, łącznie 432 godziny (1 godzina zajęd = 60 min). 

B. Częśd 2. –  Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy dla 72 uczestników projektu, w 

wymiarze 5 godzin x 72 osoby, łącznie 360 godziny (1 godzina = 60 minut). 

Wykonawca może złożyd ofertę na jedną częśd zamówienia lub na dwie części zamówienia. 

III.     Informacje o wykluczeniu 

1. Zamawiający nie może udzielid zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  W celu potwierdzenia braku powiązao kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych 
powiązao (według wzoru z załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).  

2. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji 
Programu Operacyjnego1 na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt 
interesów2 lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców 
wykonujących usługę osobiście. 
W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza 
do oferty oświadczenie o braku konfliktu interesów (według wzoru z załącznika nr 3 do zapytania 
ofertowego).  

IV. Warunki udziału w postępowaniu wspólne dla wszystkich części zamówienia oraz opis 
sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy: 
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy nakładają 

obowiązek ich posiadania. 
Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączone do oferty 
dokumenty:  

i. aktualny wpis do CEIDG lub właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji) – nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, które będą wykonywad zamówienie osobiście,  

ii. aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia – nie dotyczy osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej, które będą wykonywad zamówienie 
osobiście, 

iii. dokumenty potwierdzające uprawnienia w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia, w szczególności kopie wszelkich wymaganych prawem certyfikatów, 
zezwoleo (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania); 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęd wskazanych w przedmiocie 
zamówienia.  
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub 
dysponuje kadrą, która posiada wykształcenie kierunkowe lub/i minimum 2 lata 
doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, na który składana jest oferta (tj. jeśli 
oferta składana jest na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego 
Wykonawca powinien wykazad, że posiada lub dysponuje kadrą, która posiada wykształcenie 
kierunkowe lub/i 2 lata doświadczenia w przeprowadzaniu zajęd w ramach indywidualnego 
doradztwa zawodowego).  

                                                 
1
 Jako instytucję uczestniczącą w realizacji Programu Operacyjnego rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ 

PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO. 
2
 Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w 

szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadao mających związek lub 
kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego 
mogącego mied negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie 
szkoleo, o ile mogłoby to mied negatywny wpływ na bezstronnośd prowadzenia spraw służbowych. 



 

Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana w oparciu o załączone do oferty CV wraz 
z kopią np. dyplomu ukooczenia studiów wyższych lub świadectwa ukooczenia studiów 
podyplomowych lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz 
wykaz przeprowadzonych zajęd według wzoru z załącznika nr 4 do zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 
kryterium „spełnia-nie spełnia” w oparciu o treśd oferty złożonej przez Wykonawcę oraz 
wymaganych załączników, zgodnie z Rozdziałem VI, pkt.   2 i 3. 

3. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu skutkowad będzie 
odrzuceniem złożonej oferty bez możliwości uzupełnienia. 

V.  Kryteria oceny ofert (wspólne dla wszystkich części zamówienia) oraz opis sposobu oceny ofert: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje trzy kryteria: „Cena” (K1), 
„Doświadczenie” (K2), „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe” (K3). 
Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu 
najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: 

L.p. Kryterium Waga  
Maksymalna ilośd punktów jaką może 

otrzymad oferta za dane kryterium 

1. Cena 60 % 60 

2. Doświadczenie 30 % 30 

3. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe 10% 10 

 
1) Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Cena” (K1): 

Cenę należy podad w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena 
powinna ceną brutto i powinna zawierad wszystkie koszty związane z wykonywaniem 
zamówienia. 
Kryterium „Cena” (K1) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty minimalnej 
(Cmin.) z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cof.) dla każdej części zamówienia 
oddzielnie. 
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Liczba punktów K1 = (C min./  Cof.)  x 60 pkt 
gdzie: 
K1 – kryterium 1 „Cena” 
Cmin. – najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
spośród ofert spełniających wymogi Zamówienia   
Cof.   – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oferty rozpatrywanej 

Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. 
Ocena kryterium „Cena” będzie dokonywana w oparciu o formularz ofertowy według 
wzoru z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

2) Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Doświadczenie” (K2): 

Przez doświadczenie rozumie się liczbę godzin przeprowadzonych indywidualnych zajęd (w 
zakresie tematycznym, na który składana jest oferta) przez doradcę 
zawodowego/pośrednika pracy, który będzie realizował zajęcia w ramach zamówienia, w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (tj. jeśli oferta składana jest 
na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, ocenie podlegad będzie 



 

liczba godzin przeprowadzonego indywidualnego doradztwa zawodowego przez doradcę 
zawodowego, który będzie realizował zajęcia w ramach zamówienia, w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert). 
Kryterium „doświadczenie” będzie oceniane w wyniku porównania liczby godzin 
przeprowadzonych indywidualnych zajęd (w zakresie tematycznym, na który składana jest 
oferta) w ofercie rozpatrywanej (Dof.) z ofertą z największą liczbą przeprowadzonych 
godzin indywidualnych zajęd (Dmax.).  

Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną obliczone według wzoru: 
Liczba punktów K2 = (Dof./  Dmax.)  x 30 pkt. 
gdzie:  

K2 – kryterium 2 „Doświadczenie” 
Dof.   – liczba godzin przeprowadzonych indywidualnych zajęd oferty rozpatrywanej 
Dmax. – najwyższa liczba godzin przeprowadzonych indywidualnych zajęd, spośród ofert 
spełniających wymogi zapytania ofertowego   

Ocena kryterium „Doświadczenie” będzie dokonywana w oparciu o załączony do oferty 
wykaz godzin przeprowadzonych indywidualnych zajęd według wzoru z załącznika nr 4. 

3) Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe” (K3): 

Przez dodatkowe kwalifikacje zawodowe rozumie się ukooczone kierunkowe kursy 
doszkalające i/lub uzyskane uprawnienia do stosowania narzędzi, które będą 
wykorzystywane przy realizacji danej formy wsparcia (części zamówienia, na którą 
składana jest oferta) przez doradcę zawodowego/pośrednika pracy który będzie 
realizował zajęcia w ramach zamówienia.  
Punkty za kryterium „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe” będzie przyznawane w 
następujący sposób: 

a) za ukooczenie 2 kierunkowych kursów doszkalających/uzyskanie uprawnieo do 
stosowania narzędzi, które będą wykorzystywane przy realizacji danej formy 
wsparcia -  5 pkt., 

b) za ukooczenie 3 lub więcej kierunkowych kursów doszkalających/uzyskanie 
uprawnieo do stosowania narzędzi, które będą wykorzystywane przy realizacji 
danej formy wsparcia -  10 pkt. 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe będą oceniane na podstawie dołączonych do oferty 
dokumentów, które pozwolą na weryfikację posiadania odpowiednich kwalifikacji 
(kserokopii zaświadczeo ukooczenia kursów i/lub zaświadczeo o uzyskaniu uprawnieo). 

2. Koocowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za: kryterium „Cena” (K1) + kryterium 
„Doświadczenie” (K2) + kryterium „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe” (K3). Oferta może 
otrzymad maksymalnie 100 pkt (łącznie za trzy kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do każdej części zamówienia (zgodnie z pkt. II, ust. 11). 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta musi byd wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty i 
załączników muszą byd ponumerowane i parafowane. Oferta i oświadczenia muszą byd podpisane 
przez osobę upoważnianą przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej przez 
Wykonawcę powinny zostad potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez osoby do tego 
uprawnione. 



 

2. Ofertę należy złożyd na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego: 

a) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 
b) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązao, 
c) Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku konfliktu interesów; 
d) Załącznik nr 4 – wykaz doświadczenia; 

Oferta nie zawierająca załącznika nr 2 nie będzie rozpatrywana.  
3. Do oferty należy dołączyd: 

a) wydruk dokumentu rejestrowego (CEiDG, KRS, itp.) – jeśli dotyczy, 
b) wydruk lub kopię wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia – jeśli dotyczy, 
c) CV doradcy zawodowego/pośrednika pracy, 
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub/i doświadczenie (np. 

kserokopia dyplomu ukooczenia studiów wyższych lub świadectwa ukooczenia studiów 
podyplomowych lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie) 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty można składad za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan formularza ofertowego z 
wymaganymi załącznikami) na adres e-mail: bydgoszcz@ekspert.alfa.pl, osobiście lub listownie 
(decyduje data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego: ul. Fordooska 353, 85-766 Bydgoszcz. 

2. Oferta składana w formie pisemnej powinna zostad złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Oferta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie doradztwa 
zawodowego/pośrednictwa pracy”. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną 
wiadomośd powinna byd zatytułowana:  „Oferta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
na przeprowadzenie doradztwa zawodowego /pośrednictwa pracy”. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty. 
4. Termin złożenia oferty: do 15 maja 2017 r., do godz. 23:59:59. 
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty 

lub wycofad ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny byd doręczone Zamawiającemu na piśmie 
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
powinno byd opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierad dodatkowe oznaczenie wyrazami 
odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia  

1. Zmiana postanowieo Umowy może nastąpid w szczególności w przypadkach, gdy: 

1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu Umowy, wówczas Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w 
zakresie wymaganym przepisami; 

2) Nastąpi zmiana ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy. W przypadku gdy 
konieczna będzie zmiana ilości planowanych Uczestników Projektu, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwośd zmiany postanowieo umowy w zakresie: 

a) okresu realizacji umowy, 
b) harmonogramu realizacji wsparcia, 
c) ostatecznej ilości uczestników we wsparciu, 
d) zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia publicznego określonego w umowie. 
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3) Niezbędna jest zmiana miejsca realizacji Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności lub 
zdarzeo uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym miejscu, na które Strony nie 
miały wpływu. O planowanej zmianie miejsca zajęd Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
uzasadniając swoją decyzję. Zmiana miejsca lub wskazanie dodatkowego miejsca nie może 
mied wpływu na prawidłowy przebieg usługi. 

4) Dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowieo Umowy nie jest możliwe ze względu 
na działanie siły wyższej. 

IX. Informacje dodatkowe  

1. Zamawiający przewiduje możliwośd udzielenie zamówieo uzupełniających, w wysokości 
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.  

2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 
3. Jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do podmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetyczna ceny wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnieo, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów mających wpływ na wysokośd ceny. 

4. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzieo składania ofert. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i 
finansowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje 
Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie 
przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji 
umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy. 

8. Osoba do kontaktu: Maciej Mrozek - właściciel, nr tel. 501670814 (w godz. 8:30-15:30), e-mail: 
bydgoszcz@ekspert.alfa.pl. 

 

Maciej Mrozek – właściciel 
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