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Lublin, dnia 9 maja 2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 
Nr 1/MZiD/D/2017/IC 

NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO  
DORADZTWA ZAWODOWEGO  

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
„Młody = zdolny i doświadczony” 

 
Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe 
 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Impuls Consulting Sp. z o.o., ul. Królewska 3, 20-109 Lublin, tel. 508290082 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa przeprowadzenia diagnozy kompetencji 
zawodowych oraz tworzenia IPD i/lub grupowych warsztatów aktywizujących dla 60 uczestników projektu 
„Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 
priorytetowa 1. 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. 
 

Zakres doradztwa zawodowego zawiera przeprowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą 
zawodowym, podczas których: 

 na zajęciach indywidualnych zostanie zbadany stopień oddalenia od rynku pracy, kwalifikacje, zaś 
zajęcia zakończone utworzeniem IPD (Diagnoza kompetencji zawodowych oraz tworzenie IPD) 

 na zajęciach grupowych zostaną przeprowadzone zajęcia o następującej tematyce: komunikacja, 
aktywizacja, autoprezentacja, integracja, praca w grupie, aktywne techniki poszukiwania pracy, 
przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, mocne i słabe strony, organizacja czasu (Grupowe 
warsztaty aktywizujące).  

 
Konsultacje Indywidualne z Doradcą Zawodowym będą odbywały się w wymiarze 1 spotkanie x 2 godz. 
zegarowe na jednego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, Doradztwo Grupowe będzie realizowane w grupach po 
10 osób w wymiarze 2 spotkania x 6 godz. zegarowe na grupę. Łącznie dla wszystkich 
Uczestników/Uczestniczek Projektu odbędzie się nie więcej niż 120 godzin dla konsultacji Indywidualnych i nie 
więcej niż 72 godziny dla konsultacji grupowych z zakresu doradztwa zawodowego. Przez godzinę zegarową 
spotkania rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.  
 
Planowany termin realizacji zamówienia :  od 1.06.2017r.  do 31.05.2018r.  
 
Miejsce realizacji zamówienia : powiat lubelski (ziemski) lub m. Lublin 
 
Zasady świadczenia usługi: 

a. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego 
harmonogramu. 

b. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług doradczych. 
c. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne 

zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych 
podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

d. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.). 
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III. Warunki udziału w postepowaniu:  
 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 

postępowaniu: 
 

a/ Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 

 posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku/specjalności: 

doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy lub doradztwa 

zawodowego lub certyfikat/ zaświadczenia/ umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia. 

 posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/zawodzie lub 400 godzin 

przeprowadzonych godzin doradczych 

b/ Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku/specjalności: doradztwo 

zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy lub doradztwa zawodowego 

lub certyfikat/ zaświadczenia/ umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia. 

 posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/zawodzie lub 400 godzin 

przeprowadzonych godzin doradczych.  

c/ Podmiot realizujący usługę  

 dysponuje osobą/ami zdolnymi do przeprowadzenia indywidualnego i/lub grupowego doradztwa 

zawodowego (tj. osobą/ami legitymującą/ymi się wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego 

stopnia na kierunku/specjalności: doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące 

problematyki rynku pracy lub doradztwa zawodowego lub certyfikat/ zaświadczenia/ umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia oraz posiadającą/ymi minimum 3-letnie doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie/zawodzie lub 400 godzin przeprowadzonych godzin doradczych) 

 posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia ( wymóg dotyczy przedsiębiorców). 

 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie 

(dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy, referencje, itp.), zaś w przypadku podmiotów realizujących 

usługę dodatkowo dysponowanie osobami zdolnymi do przeprowadzenia zajęć zgodnie z opisem zamówienia 

(umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy itp.).  

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy, zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają 
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się: 

a) Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, 

c) Wykaz-opis doświadczenia trenera/trenerów w okresie ostatnich 3 lat w zakresie przeprowadzania usług 

doradczych zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) 

d) CV trenera/ów 

e) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające doświadczenie (opcjonalnie) 

f) Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (opcjonalnie) 

 

V. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 

 

VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty: 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium: cena 100%: 

 

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru: 

   C minimalna zajęć indywidualnych                                      C  minimalna zajęć grupowych 

  [ ( Cena = ———————-------------------------- x 100 ) + (Cena = ————————-----------------------x 100 ) ] /2 

   C oferty badanej zajęć indywidualnych                           C  oferty badanej zajęć grupowych 

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 

 

VII. Termin i sposób składania oferty: 

Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 19.05.2017 r. do godz. 15.00  osobiście w siedzibie Zamawiającego 
lub pocztą na adres: Impuls Consulting Sp. z o.o., ul. Królewska 3, 20-109 Lublin. 
 

VIII. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować mailowo na adres biuro@impuls-consulting.pl lub  
telefonicznie –  508 290 082. 

 

IX. Informacje końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyn, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia 
niniejszego zapytania Ofertowego. 

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 
upływem terminu złożenia ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału  
w postępowaniu. 

4.  Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 

wykluczeni z postępowania. 
6. Ostateczny wybór Oferenta, z którym Zamawiający zawrze umowę o świadczenie usług nastąpi po 

zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 
7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie VII nie zostaną rozpatrzone. 
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8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację 
przedmiotu niniejszego zapytania. 

 
 

……………………….………………………… 
podpis przedstawiciela Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
Nazwa i siedziba Oferenta:  
 
Nazwa / nazwisko i imię: ………………………………………………………  
ul.: ………………………………………………………….. nr:........................  
Miejscowość: ……………………………………….. kod: ……………………  
Nr telefonu: …………………………………………………………………………  
E-Mail: ………………………………………………………………………………….  
NIP:………………………………………………………………………………………  
REGON:………………………………………………………………………………..  
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko, stanowisko, telefon)  
 
Treść oferty:  
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam/y ofertę na przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa 
Zawodowego i/ lub Grupowych Warsztatów w ramach Projektu "Młody = zdolny i doświadczony”  zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.  
 
Wynagrodzenie za zrealizowanie 1 godziny spotkania z zakresu Indywidualnego Doradztwa Zawodowego  
wynosi brutto .......................... zł (słownie:....................................................................zł brutto*); 
 
Wynagrodzenie za zrealizowanie 1 godziny z zakresu Grupowych Warsztatów wynosi brutto .......................... zł 
(słownie:....................................................................zł brutto*); 
 
 
 
 
Oświadczam/my, że w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy na warunkach  
w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 
Oświadczam/my, że zrealizuję/emy zamówienie w terminie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia  
 
 Oświadczam/my, iż uważam/my się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 
ofert.  
 
 
 
………………………………….                              …………………………………………………………………………  

Miejscowość, data  Podpis Przedstawiciela I Przedstawicieli  
 upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
*Wykonawca podaję cenę brutto za jedną godzinę realizacji usług. Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent 
będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt podatku dochodowego i 
ubezpieczenia ZUS, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego 
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Załącznik nr  2 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

 
 
 
Składając ofertę na świadczenie usług doradczych na potrzeby Projektu pt. „Młody = zdolny i doświadczony” 
oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe  
lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. 
 
 
Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawanie 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.  

 
 
 
 
………………………………..                      …………………………………………………………………………..                     
Miejscowość, data                                            Podpis Przedstawiciela / Przedstawicieli upoważnionego/ych                    
                                                                 do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

Wykaz-opis doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat  

w zakresie przeprowadzania usług doradczych zgodnych z przedmiotem zamówienia  

 
Imię i nazwisko trenera:………………………………………… 

Lp. Pracodawca/Zleceniodawca Okres realizacji 
Liczba zrealizowanych godzin 

szkoleniowych 
Dokument/y potwierdzające wykazane godziny szkoleniowe 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
* Należy dodać tyle wierszy, ile jest konieczne. 

…………………................................................................................. 

Podpis Przedstawiciela / Przedstawicieli  
upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy 


