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,,Mlodzi aĘwni na rynku pracy - podnoszą kwalifikacje izdobywają doświadczenie"
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukocja Rozwój
Poddziałanie 7.3.7 Wsparcie udzielane z Eurapejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa dnia,

26. ].]..2018

Zapytanie ofertowe nr L|P?lżOL9

W związku z realizacją Projektu ,,Młodzi akĘwni na rynku pracy - podnoszą kwalifikacje i zdobywają
doświadczenie" o nr POWR.01.03.01-00-0019/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Fundacja Edukacji Nowoczesnej (partner projektu) zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie usługi
pośrednika pracy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cen rynkowych,
Zamawiający: Fundacja Edukacji Nowoczesnej (partner projektu) ul. Jana Kochanowskiego 32/50, 01854 Warszawa
l. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania jest usługa Pośrednika pracy dla uczestników projektu. Łączna liczba
uczestników - 48 x 5 godzin. Łączna ilośćgodzin - ż4a.
Ofe renci sktadają oferty częściowe,

Liczba uczestników projektu: 16 osób
Czas rea lizacji usługi L2.2OL8- 04.2020

llośćgodzin obejmujących usługę: 80 godzin
uczestnika projektu.

/5

godziny wsparcia pośrednikapracy na jednego

Teren realizacji usługi: woj. mazowieckie

Uczestnicy Projektu: osoby w wieku 15-29 lat ,tym w szczególności osób bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieżNEET)., z następujących grup docelowych ( 90% UP
stanowić będą osoby bierne zawodowo):os., które opuściłypieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu
ins§ltucji pieczy),os., które opuściĘspecjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu), os,, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po
zakończeniu nauki w szkole specjalnej}, os., które opuściłymłodzieżowe ośrodki wychowawcze i
młodzieżowe ośrodkisocjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej
matki, os., które opuściłyzakład karny lub areszt śledczy oraz wywodzący się z powyższych grup
docelowych ( 10% UP): ubodzy pracujący, os. zatrudnione na umowach krótko-terminowych zam. (zg.
z KC) na ter, woj. mazowieckiego
ll Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofeńowego

].) Zadania pośrednika pracy w okresie realizacji zadania 12.20t8-04.2a29 - obejmują: monitoring i
wspieranie aktywności uczestnika projektu w poszukiwaniu pracy. Przedstawienie każdemu
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Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie 7.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

podopiecznemu min. 2 oferty pracy zgodne z jego lndywidualnym Planem Działań. Pośrednik pracy
będzie współodpowiedzialny za osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej i zawodowej.

ż| Wykonawca

(lub kadra wyznaczona przez wykonawcę w przypadku podmiotów prawnych)
musi posiadać min. 2 letnie doświadczenie pracy jako pośrednika pracy.

lll.

Dokumenty niezbędne do złożeniaodpowiedzi na zapytanie o cenę:

formularz oferty (Załącznik nr 1) i oświadczenie (Załącznik żl, CV Pośrednika pracy

lV. Dodatkowe informacje iwymagania od Wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spetniają poniższe warunki:

L.

Akceptują treśćzapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treŚci
zapytania,

2.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W przypadku gdy Wykonawca składająry ofertę jest osobą fizyczną,lub osobą prowadzącą
działalnośćgospodarczą, nie zatrudniającą innych osób i będzie realizować zamówienie wyłącznie
osobiściewówczas {o ile dotyczy):

a.

obciążenie wynikające z realizacjiZamówienia nie może wykluczać prawidłowej iefektywnej
rea izacji zadań wykonywa nych przez Wykonawcę;
l

b,

łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w
tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza i nie będzie
przekraczać w okresie realizacji zamówienia 276 godzin miesięcznie;

c.

wykonanie zadań przez Wykonawcę potwierdzone protokołem sporządzonym przez niego,
wskazującym prawidłowe wykonanie zadań,liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie
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Wykonawca nie jest osobą zatrudnioną jednocześnie w instfiucji uczestniczącej w realizacji PO WER
na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresownościi bezstronności, tj. w
szczególności:
przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mająrych związek lub

kolidująrych ze stanowiskiem służbowym,
podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć
negatywny wŃw na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych,
prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wptyw na bezstronnośćprowadzenia
spraw służbowych.
Limit zaangażowania zawodowego, w wymiarze 276 godzin miesięcznie dotyczy wszystkich form
zaangażowania zawodowego, w szczególności:

-

uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu
wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika
związanej ze zwolnieniami lekarskimii urlopem wypoczynkowym/ a nie wlicza się czasu
nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
w przypadku stosunku pracy

b.

w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania
uwzględnia czas faktycznie przepracowany/ w tym czas zaangażowania w ramach własnej
działalnościgospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).

W celu potwierdzenia wymagań o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca zawiera w
ofercie oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.
V. Kryteria oceny odpowiedzi na zapytanie o cenę:
Najniższa cena

- kwota brutto z Formularza ofertowego

za łączną realizację zlecenia.

Koszt oferty cenowej zawierać musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Vl. lnformacje nt. zakresu wykluczenia z realizacji zlecenia
1,

Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych

2.

al

l

Wykonawcy składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którzy nie spełniają
przesłanek określonychw art,24.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składają
oświadczenie, które jest załącznikiem numer 2 do Zapytania Ofertowego
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VIl. Przygotowanie oferty

1,. Oferta powinna zawierać:
a.

Cenę brutto za godzinę zegarową pracy Pośrednika Pracy z Uczestnikiem Projektu

b,

Cenę brutto załączną realizację usługi.

2.

Oferta musi odpowiadać na treśćniniejszego zapytania ofertowego.

3,

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

4,

Oferta orazza|ączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu,

5.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz,U. z20O3 r.Nr ]-53 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien wyraźnie zastrzec to w
ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.

Vlll. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
Do dnia 04.12.20L8 roku (data wpływu oferty)do godziny 16:00:
1,. drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: ul. Jana Kochanowskiego32/60, 01-864

Warszawa, z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1,/PP/2078

IX. tnformacje dotyczące wyboru

Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania ofertowego bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
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„Młodzi aktywni na rynku pracy - podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa dnia, 26.11.2018
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/PP/2018

.......................................................................................
Nazwa, adres, NIP Oferenta (lub pieczęć)

.......................................................................................
tel./fax /e-mail
Formularz Oferty

L.p.

Przedmiot zamówienia/ ilość godzin

1.
1.

Wartość przedmiotu zamówienia
brutto1/godzinę zegarową

2.

3.

Pośrednictwo pracy 80 godzin
Razem

Słownie razem wartość brutto:

Oświadczam, iż w dniu …………………… zapoznałem/-łam się z treścią zapytania ofertowego nr 1/PP/2018
oraz, że spełniam wszystkie zawarte w nim wymogi dotyczące oferenta.

Warszawa, dnia..................
Miejscowość, data

1

.....................................................
Czytelny podpis Oferenta

Kwota brutto zawiera składniki wynagrodzenia finansowane przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę, a w przypadkach przewidzianych
prawem także podatek VAT

„Młodzi aktywni na rynku pracy - podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/PP/2018

.......................................................................................
Nazwa, adres, NIP Oferenta (lub pieczęć)

.......................................................................................
tel./fax /e-mail
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1/PP/2018, oświadczam, że:
1. zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. I i II Zapytania
ofertowego,
2. spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. IV Zapytania ofertowego,
3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018r. poz. 1000).
5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% 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 i data)

……………………………………..
(Czytelny podpis Oferenta)
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Protokół do zapytania ofeńowego UPP/żOI8 na stanowisko pośrednika pracy
Sporządzony w dniu O6.L2,żOL8 r, w Warszawie
Zamawiający: Fundacja Edukacji Nowoczesnej

-

reprezentowany przez: Robert Sulik

-

koordynator

Przedmiot zapytania: pośrednictwo pracy
W związku z realizaqą projektu pt. ,,Młodzi aktywni na rynku pracy - podnoszą kwalifikacje i
zdobywają doświadczenie", nr POWR,01,03.01-00-0019/18 zarnawiający dokonał rozeznania cen
rynkowych zamówienia.
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2a20 Zamawiający przeprowadził i udokumentował rozeznanie rynku co najmniej poprzez
upubl icznienie zapyta nia ofertowego na swojej stronie internetowej.
Zapytanie o cenę/Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 26,1L.2O18. r. pod adresem
i

nte rnetowym: http://www.fen

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cen rynkowych, w odpowiedzi na zapytanie o cenę do
godziny 15:00, do dnia 0Ą.I2.żOt8 r. roku, do biura projektu wpłynęłyoferty od następujących

oferentów:

L
2.
3.

Teresa Zaręba -cena 80 zł brutto / łącznie6400zł
Małgorzata Drozd - cena 80 zł brutto / łącznie 6400 zl
Tamara Pocent- cena 80 zł brutto/ łącznie 6400 zł

Wszystkie złożone oferty spełniałykryteria formalne i merytoryczne.
Punktacja = Cena oferty z najniższą ceną/Cena oferenta x 100 pkt
Uzyskane punkty:
Teresa Łaręba - 100 pkt.
100 pkt.
Małgorzata Drozd
Tamara Pocent- 100 pkt.

t.
ż.
3.

-

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający/Zleceniodawca dokonał wyboru oferty
spełniającej kryteria formalne imerytoryczne, które zdobyły największą liczbę punktów.
Paulina Bednarz, Małgorzata Drozd, Tamara Pocent,

R,ó"-f

Warszawa dnia 06.12,2018
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