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                       Poznań, dnia 05.06.2018 r.  
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

Marlena Iskierka Szkolenia Advice 
Os. Edwarda Raczyńskiego 27/8, 62-020 Swarzędz 
NIP: 777 173 06 22, REGON: 301912998 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 WW 2018 
prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 

 
W związku z realizacją przez Marlena Iskierka Szkolenia Advice projektu pt.: „Wykwalifikowane Wielkopolanki” nr: 
RPWP.06.02.00-30-0066/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert. 
 
CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa pracy dla 70 kobiet powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych 
zawodowo z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Województwa 
Wielkopolskiego obejmująca: 

a) Pozyskanie i przedstawienie ofert pracy dla  Uczestników projektu (min. 2 oferty pracy dla każdego 
Uczestnika) przy zachowaniu równości szans. 

b) Nadzór nad zatrudnieniem; w przypadku osób zakładających firmę pomoc w założeniu działalności 
gospodarczej. 

c) Utworzenie  portfolio dla każdego Uczestnika Projektu. 
d) Analiza opinii doradcy i portfolio Uczestnika Projektu. 
e) Marketing Uczestników projektu u Pracodawcy. 
f) Znalezienie zatrudnienia dla minimum 32 osób na okres minimum 3 pełnych miesięcy (w przypadku umów 

zlecenie lub umów o dzieło wynagrodzenie nie może być niższe niż 3 krotność najniższego wynagrodzenia w 
okresie 3 miesięcy – ksero umowy lub zaświadczenie od pracodawcy) 

 
 
Pośrednictwo pracy 
Liczba uczestniczek: 70 osób  
Ilość godzin: 4h/osoba, łącznie 280 godzin indywidualnych zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z uczestnikami 
projektu i Zamawiającym (1 h = 60 min) 
Termin wykonania: VI-XI 2018 r. 
 
 
Wymagania wobec Wykonawcy: 

a) Podmiot realizujący usługę posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.  

b) Pośrednik pracy posiada wykształcenie wyższe i co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 
bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy.  

c) W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do zebrania i przekazania kompletnej dokumentacji 
poświadczającej prawidłowość udzielonego wsparcia (karty skierowań na rozmowy kwalifikacyjne, karty 
potwierdzenia usług doradczych, ksero ofert pracy) 

d) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Uczestnikom i 
Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta 
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programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji a także miejsce prowadzenia 
pośrednictwa pracy. 

 
 

WYŁĄCZENIE Z MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:  
 
Wykluczeniu podlega Podmiot, który jest powiązany 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:  

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

b) posiadaniu co najmniej 10% 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.  

 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Termin realizacji zamówienia: czerwiec-listopad 2018 roku na terenie wielkopolskich gmin: Budzyń – gmina wiejska, 
Chodzież - gmina wiejska, Szamocin, Margonin, Czarnków - gmina wiejska, Drawsko - gmina wiejska, Krzyż 
Wielkopolski, Lubasz - gmina wiejska, Połajewo - gmina wiejska, Wieleń, Mieleszyn - gmina wiejska, Trzemeszno, 
Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo - gmina wiejska, Piaski - gmina wiejska, Pogorzela, Poniec, Rakoniewice, 
Kamieniec - gmina wiejska, Wielichowo, Jaraczewo - gmina wiejska, Jarocin, Kotlin - gmina wiejska, Żerków, Baranów 
- gmina wiejska, Bralin - gmina wiejska, Kępno, Łęka Opatowska - gmina wiejska, Perzów - gmina wiejska, Rychtal - 
gmina wiejska, Trzcinica - gmina wiejska, Babiak - gmina wiejska, Chodów - gmina wiejska, Dąbie, Grzegorzew - 
gmina wiejska, Kłodawa, Koło - gmina wiejska, Kościelec - gmina wiejska, Olszówka - gmina wiejska, Osiek Mały - 
gmina wiejska, Przedecz, Grodziec - gmina wiejska, Rychwał, Sompolno, Wierzbinek - gmina wiejska, Skulsk - gmina 
wiejska, Wilczyn - gmina wiejska, Wilczyn - gmina wiejska, Śmigiel, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, 
Rozdrażew - gmina wiejska, Zduny, Krzemieniewo - gmina wiejska, Wijewo - gmina wiejska, Włoszakowice - gmina 
wiejska, Sieraków, Międzychód, Kwilcz - gmina wiejska, Chrzypsko Wielkie - gmina wiejska, Kuślin - gmina wiejska, 
Lwówek, Miedzichowo - gmina wiejska, Zbąszyń, Ryczywół - gmina wiejska, Kraszewice - gmina wiejska, Doruchów - 
gmina wiejska, Grabów nad Prosną, Mikstat, Kobyla Góra - gmina wiejska, Ostrzeszów, Łobżenica, Wyrzysk, 
Białośliwie - gmina wiejska, Miasteczko Krajeńskie - gmina wiejska, Pleszew, Gizałki - gmina wiejska, Dobrzyca, 
Czermin - gmina wiejska, Chocz - gmina wiejska, Bojanowo, Rawicz, Pakosław - gmina wiejska, Jutrosin, Miejska 
Górka, Lądek - gmina wiejska, Zagórów, Słupca - gmina wiejska, Strzałkowo - gmina wiejska, Ostrowite - gmina 
wiejska, Powidz - gmina wiejska, Orchowo - gmina wiejska, Pniewy, Ostroróg, Obrzycko - gmina wiejska, Wronki, 
Krzykosy - gmina wiejska, Nowe Miasto nad Wartą - gmina wiejska, Książ Wielkopolski, Dolsk, Dobra, Przykona - 
gmina wiejska, Brudzew - gmina wiejska, Władysławów - gmina wiejska, Tuliszków, Malanów - gmina wiejska, 
Kawęczyn - gmina wiejska, Turek - gmina wiejska, Mieścisko - gmina wiejska, Damasławek - gmina wiejska, Wapno - 
gmina wiejska, Gołańcz, Wolsztyn, Siedlec - gmina wiejska, Przemęt - gmina wiejska, Kołaczkowo - gmina wiejska, 
Pyzdry, Miłosław, Okonek, Jastrowie, Tarnówka - gmina wiejska, Złotów - gmina wiejska, Zakrzewo - gmina wiejska, 
Lipka - gmina wiejska. 

2. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty załączniki stanowiące integralną część oferty. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium cenowym – waga 100%.  
5. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym (uwzględniając 

kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.  
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową. 
7. W ofercie proszę uwzględnić:  

a) cenę brutto za 1 h pośrednictwa; 
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b) informację o proponowanej formie płatności; 
8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych.  
9. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym pod nr  tel. 530 761 120. 

Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym również za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: 
szkolenia.advice@wp.pl), przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru 
najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna. 

10. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
11. Oferty w wersji papierowej lub elektronicznej należy nadsyłać lub doręczyć do biura: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań lub na 

adres szkolenia.advice@wp.pl do dnia 11 czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu). 
12. Okres związania ofertą: 30 dni. 
13. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 
14. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na każdym etapie bez 

podania przyczyny. 
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających 

potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 
17. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej 

realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres 
zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,  
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,  
c. ostatecznej ilości Uczestników Projektu,  
d. zabezpieczenia i kar umownych,  
e. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego 
określonego w umowie). 
 

 
 

……………………………………………… 
(Zamawiający lub osoba działająca w imieniu Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 

Miejscowość…………………., data…………………2018 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Ja ……………………………………………………………… oświadczam, iż: 

 
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu 

2. Posiadam wymagania dot. posiadanych kwalifikacji 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  

4. Deklaruję gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo 

z Zamawiającym. 

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za stawkę wynagrodzenia podanej w 

niniejszym formularzu, 

6. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze 

godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

7. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem oferty. W ramach 

realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na podstawie faktury [*niepotrzebne skreślić].  

8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach określonych w 

Zapytaniu Ofertowym. 

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne wymagania określone w 

Zapytaniu ofertowym. 

11. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem Zamawiającemu szkody 

poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które było następstwem okoliczności, za które 

poniosłem odpowiedzialność; 

12. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania umowy z 

Zamawiającym pomimo wyboru oferty. 

13. Oświadczam, iż nie znajduję się w stanie likwidacji lub ogłoszenia upadłości.  

14. Wybieram formę płatności: przelew/gotówka* w ciągu 30 dni od wystawienia faktury. 

 
 

 
.............................................................................  

  (pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 
Miejscowość ............................, dnia ............................... 2018 r. 

 
 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
w postępowaniu zgodnym z zasadą efektywnego zarządzania finansami na: 

Przeprowadzenie/ zapewnienie ekspertów do pośrednictwa pracy dla Uczestniczek Projektu 
 
 
CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy 
 

 
Projekt: „Wykwalifikowane Wielkopolanki” 

 Termin realizacji czerwiec-listopad 2018 roku 

 Miejsce:  Budzyń – gmina wiejska, Chodzież - gmina wiejska, Szamocin, Margonin, Czarnków - gmina 

wiejska, Drawsko - gmina wiejska, Krzyż Wielkopolski, Lubasz - gmina wiejska, Połajewo - gmina wiejska, 

Wieleń, Mieleszyn - gmina wiejska, Trzemeszno, Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo - gmina 

wiejska, Piaski - gmina wiejska, Pogorzela, Poniec, Rakoniewice, Kamieniec - gmina wiejska, Wielichowo, 

Jaraczewo - gmina wiejska, Jarocin, Kotlin - gmina wiejska, Żerków, Baranów - gmina wiejska, Bralin - gmina 

wiejska, Kępno, Łęka Opatowska - gmina wiejska, Perzów - gmina wiejska, Rychtal - gmina wiejska, Trzcinica 

- gmina wiejska, Babiak - gmina wiejska, Chodów - gmina wiejska, Dąbie, Grzegorzew - gmina wiejska, 

Kłodawa, Koło - gmina wiejska, Kościelec - gmina wiejska, Olszówka - gmina wiejska, Osiek Mały - gmina 

wiejska, Przedecz, Grodziec - gmina wiejska, Rychwał, Sompolno, Wierzbinek - gmina wiejska, Skulsk - 

gmina wiejska, Wilczyn - gmina wiejska, Wilczyn - gmina wiejska, Śmigiel, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, 

Krotoszyn, Rozdrażew - gmina wiejska, Zduny, Krzemieniewo - gmina wiejska, Wijewo - gmina wiejska, 

Włoszakowice - gmina wiejska, Sieraków, Międzychód, Kwilcz - gmina wiejska, Chrzypsko Wielkie - gmina 

wiejska, Kuślin - gmina wiejska, Lwówek, Miedzichowo - gmina wiejska, Zbąszyń, Ryczywół - gmina wiejska, 

Kraszewice - gmina wiejska, Doruchów - gmina wiejska, Grabów nad Prosną, Mikstat, Kobyla Góra - gmina 

wiejska, Ostrzeszów, Łobżenica, Wyrzysk, Białośliwie - gmina wiejska, Miasteczko Krajeńskie - gmina 

wiejska, Pleszew, Gizałki - gmina wiejska, Dobrzyca, Czermin - gmina wiejska, Chocz - gmina wiejska, 

Bojanowo, Rawicz, Pakosław - gmina wiejska, Jutrosin, Miejska Górka, Lądek - gmina wiejska, Zagórów, 

Słupca - gmina wiejska, Strzałkowo - gmina wiejska, Ostrowite - gmina wiejska, Powidz - gmina wiejska, 

Orchowo - gmina wiejska, Pniewy, Ostroróg, Obrzycko - gmina wiejska, Wronki, Krzykosy - gmina wiejska, 

Nowe Miasto nad Wartą - gmina wiejska, Książ Wielkopolski, Dolsk, Dobra, Przykona - gmina wiejska, 

Brudzew - gmina wiejska, Władysławów - gmina wiejska, Tuliszków, Malanów - gmina wiejska, Kawęczyn - 

gmina wiejska, Turek - gmina wiejska, Mieścisko - gmina wiejska, Damasławek - gmina wiejska, Wapno - 

gmina wiejska, Gołańcz, Wolsztyn, Siedlec - gmina wiejska, Przemęt - gmina wiejska, Kołaczkowo - gmina 

wiejska, Pyzdry, Miłosław, Okonek, Jastrowie, Tarnówka - gmina wiejska, Złotów - gmina wiejska, Zakrzewo - 

gmina wiejska, Lipka - gmina wiejska. 
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1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
PESEL: ……………………………………………………… 
NIP: .................................................................................. 
REGON: ............................................................................ 
Numer rachunku bankowego: 
....................................................................................................................................................... 
 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: 
 

Pośrednictwo pracy zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym 
 

 
Przedmiot 

Kwota brutto za godzinę  

Indywidualne pośrednictwo pracy 
 

 
 
 
 

............................................................................................ 
      (pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)   
 
 
 

 


