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Katowice, dnia 01.04.2019r.  

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/03FD/18 

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na poniżej opisany 
przedmiot zamówienia. 

 
I. Informacje ogólne o Projekcie: 

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w ramach Projektu „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych 

zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa 

śląskiego”.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. 

Regionalny rynek pracy, dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. 

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. 

Projekt realizowany jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2019 r. do 30.09.2020 r. na terenie 

województwa śląskiego. Grupę docelową stanowi 60 osób biernych zawodowo, w tym 30 osób w wieku 50+ oraz 

30 osób z niepełnosprawnościami w wieku 30+, z terenu województwa śląskiego. 

 

II. Zamawiający: 

Kontraktor Sp. z o.o. 

Ul. Mrzeżyńska 10, 60-446 Poznań 

NIP: 7792406097 REGON: 302128261 

 

III. Tryb postępowania: 

Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, ustalonej w dniu 29.03.2019r., dla 

której wymagane jest przeprowadzanie rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – 

aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego”, 

jest: 

a) Usługa doradztwa zawodowego polegająca na opracowaniu Indywidualnego Planu Działania dla każdego 

z 60 Uczestników Projektu – wsparcie obejmuje 120 godzin indywidualnej/go rozmowy/doradztwa dla 60 

Uczestników projektu – średnio 2 godziny (zegarowe) na każdego/ą Uczestnika/czkę Projektu; 

b) Usługa poradnictwa zawodowego polegająca na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa 

zawodowego dla 60 Uczestników Projektu, dla których udział w tej formie wsparcia zostanie wskazany jako 

niezbędny w Indywidualnym Planie Działania (wstępnie planuje się objąć tą formą wsparcia wszystkich 

Uczestników projektu) – wsparcie obejmuje 240 godzin poradnictwa zawodowego dla 60 Uczestników 

Projektu – średnio 4 godziny (zegarowe) na każdego/ą Uczestnika/czkę Projektu. 

Przy czym potencjalny wykonawca może złożyć ofertę w ramach pkt. a), w ramach pkt. b) lub w ramach obu 
punktów. 



 

 

Projekt: Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+  
z województwa śląskiego 

BIURO PROJEKTU:                                                       
ul. Józefowska 42 lok. 7, 40-144 Katowice      
KONTAKT:  
Tel. 795 415 209;  e-mail: slaskie@kontraktor.biz.pl                  

 
               

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w części dotyczącej sytuacji zawodowej, dla wszystkich 

Uczestników Projektu, przy czym w skład zadania wchodzi: 

• opracowanie materiałów merytorycznych niezbędnych do realizacji wsparcia (w formie pisemnej); 

• przeprowadzenie indywidualnych rozmów ze wszystkimi Uczestnikami Projektu, których efektem ma być 

opracowanie Indywidualnego Planu Działania w części dotyczącej sytuacji zawodowej, zawierających co 

najmniej: opis obecnej sytuacji Uczestnika Projektu, zdiagnozowanie przyczyny pozostawania Uczestnika 

Projektu bez zatrudnienia, opis działań zwiększających szanse Uczestnika projektu na zdobycie 

i utrzymanie zatrudnienia; określenie terminów realizacji wyznaczonych działań; przedstawienie 

Uczestnikowi Projektu możliwych do podjęcia działań, służących podniesieniu poziomu jego/jej motywacji 

do aktywizacji na rynku pracy,  

• Prowadzenie i dostarczenie do Biura Projektu dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, 

potwierdzającej realizację spotkań indywidualnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz 

prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym m.in.:  

o Indywidualnego Planu Działania – opracowane w części dotyczącej sytuacji zawodowej dla 

każdego z 60 Uczestników Projektu, w formie pisemnej, podpisane przez Wykonawcę i 

Uczestnika, 

o listy obecności na spotkaniach indywidualnych, podpisane przez Wykonawcę i Uczestników, 

 

b) Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, przy czym w skład zadania wchodzi: 

• przeprowadzenie indywidualnych rozmów z wstępnie planowanymi 60 Uczestnikami Projektu, dla których 

udział w tej formie wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnym Planie Działania jako niezbędny, w 

zakresie obejmującym wstępnie: 

o diagnozę problemów wpływających na poziom aktywności zawodowej Uczestnika/czki Projektu, 

o określenie czynników zaistnienia w/w problemów  i trudności związanych z ich rozwiązaniem, 

o pomoc Uczestnikowi/czce Projektu w poszukiwaniu sposobów rozwiązania napotkanych 

trudności, 

o udzielenie profesjonalnego wsparcia Uczestnikowi/czce Projektu na drodze do aktywizacji 

zawodowej, 

przy czym szczegółowy zakres poradnictwa dla danego Uczestnika/czki Projektu wynikać będzie z treści 

opracowanego dla niego/niej Indywidualnego Planu Działania; 

• Prowadzenie i dostarczenie do Biura Projektu dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, 

potwierdzającej realizację spotkań indywidualnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz 

prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym m.in.:  

o Karty wsparcia w ramach poradnictwa zawodowego dla każdego z 60 Uczestników Projektu, w 

formie pisemnej, podpisane przez Wykonawcę i Uczestnika, 

o listy obecności na spotkaniach indywidualnych, podpisane przez Wykonawcę i Uczestników. 

 

VI. Podstawowe obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) przeprowadzenia usługi opisanej w pkt. IV oraz w pkt. V niniejszego rozeznania, 

b) bieżącego informowania Zamawiającego (telefonicznie lub poprzez e-mail) o pojawiających się problemach 

w realizacji zamówienia, w tym o przypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi pod 

rygorem odmowy zapłaty za usługę, a także bieżącego informowania o przypadkach nieobecności 

Uczestników Projektu na spotkaniach indywidualnych,  
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c) przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług w terminie 2 dni roboczych od 

zakończenia ich realizacji,  

d) wykonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 

e) stosowania rozwiązań proekologicznych przy realizacji zamówienia (w tym np. wydruk dwustronny, 

ograniczenie liczby wydruków). 

 

VII. Planowany okres realizacji zamówienia: 

a) kwiecień 2019 r. – styczeń 2020 r. – dla części zamówienia opisanej w pkt. IV ust. a) oraz w pkt. V ust. a) 

b) kwiecień 2019 – marzec 2020 r. – dla części zamówienia opisanej w pkt. IV ust. b) oraz w pkt. V ust. b) 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.  

VIII. Miejsce realizacji zamówienia:  

Usługa będzie realizowana na terenie województwa śląskiego we wskazanych przez Zamawiającego miejscach – 

zgodnie z zapotrzebowaniem i miejscem zamieszkania poszczególnych Uczestników Projektu. 

 

IX. Wymagania konieczne wobec Wykonawców: 

a) Wykonawcy muszą posiadać:  

• wykształcenie wyższe kierunkowe; 

• minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa zawodowego (tj. wsparciu w poszukiwaniu 

drogi zawodowej, motywowaniu Uczestników do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych); 

• doświadczenie zawodowe w pracy z grupą docelową tj.: w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz 

w pracy z osobami po 50 roku życia; 

• wykonawca musi posiadać wpis do KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia)- wymóg ten nie dotyczy 

wykonawców będących osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 

b) Oferent nie może być zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu 

Operacyjnego (tj. Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej) na podstawie stosunku pracy, 

chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

 

Ocena spełnienia przez Oferentów powyższych wymagań odbywać się będzie na podstawie oświadczenia, 

złożonego zgodnie ze wzorem, stanowiącym część Załącznika nr 1 do niniejszego rozeznania, tj. Formularza 

ofertowego.  

Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie 

skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania. 

 

X. Wymagane dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

 

XI. Rodzaj umowy: 

Umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia) 

 

XII. Warunki udziału w postępowaniu: 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione w pkt IX niniejszego rozeznania rynku, 
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b) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymienionych w ofercie, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

c) posiada potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia oraz nie posiada zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zaległości w płatności podatków, 

d) nie 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ PO;  

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Podpisując Załącznik nr 1, tj. Formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie warunków 

wymienionych w lit. a – e. 

Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie 

skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania. 

 

XIII. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium: 

− 100 % cena (brutto*), za godzinę zegarową wsparcia 

* Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym 

koszty dojazdu, koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego 

(w przypadku os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług 

(w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

 

XIV. Termin składania ofert:  

Oferty można składać najpóźniej do: 08.04.2019 r., do godziny 24.00. W przypadku ofert składanych elektronicznie, 

kurierem lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz/lub unieważnienia rozeznania rynku 

bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 

XV. Miejsce i sposób składania ofert:  

Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta oraz przesłana na załączonym formularzu (Załącznik 
nr 1) w formie skanu (plik JPG lub PDF) na adres e-mail: p.betkowska@kontraktor.biz.pl lub w wersji papierowej 
złożona w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą lub kurierem na adres: Biuro projektu, ul. Józefowska 42 
lok. 7, 40-144 Katowice.  
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Ofertę prosimy składać wyłącznie na załączonym do rozeznania rynku formularzu. 

 

XVI. Ochrona danych osobowych 

Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż: 
 

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kontraktor Sp. z o.o., ul. Mrzeżyńska 10, 60–446 
Poznań; e-mail: kontakt@kontraktor.biz.pl 

b. Inspektorem Danych Osobowych w Kontraktor Sp. z o.o. jest Cezary Sadowski, z którym można 
skontaktować się pod adresem e-mail: cezary.sadowski@rodo.p 

c. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą: 
i. w celu przeprowadzenia rozeznania rynku dotyczącego zorganizowania wsparcia doradcy 

zawodowego dla Uczestników/czek projektu, w ramach Projektu: „Nowa droga do zatrudnienia 60 
osób biernych zawodowo – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych 
w wieku 30+ z województwa śląskiego” nr WND-RPSL.07.01.03-24-03FD/18-003; 

ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
iii. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z 

dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020– zgodnie z, a w 
przypadku wyboru oferty, również w celu wykonania umowy, zawartej z Administratorem. 

d. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 

e. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z § 22 umowy o dofinansowanie projektu nr WND-
RPSL.07.03-24-03FD/18-00 lub w innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą/Zarządzającą 
terminie. 

f. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub ograniczenia 
przetwarzania. 

g. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego; 
h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

uznaniem oferty za nieważną; 
i. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

XVII. Uwagi: 

a) W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto za 1 godz. wsparcia przekroczy 

kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, rozeznanie zostanie przeprowadzone 

powtórnie.  

b) W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent złoży ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów, 

Zamawiający może unieważnić postępowanie i ogłosić rozeznanie rynku ponownie lub podpisać umowy 

ze wszystkimi Oferentami, których oferty uzyskały maksymalną liczbę punktów, a zadanie zostanie 

podzielone proporcjonalnie pomiędzy tych Oferentów.  

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie 

dokumentów/wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie 

będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty. 
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d) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 

 

XVIII. Osoba do kontaktu:  

Paulina Bętkowska, Kontraktor Sp. z o.o., tel.: +48 795 415 209, email: p.betkowska@kontraktor.biz.pl 
 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

 


