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Warszawa, dnia 30.07.2018r. 

ROZEZNANIE CENOWE NR 01/9656/2018 

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

przedmiot zamówienia. 

1. Informacje ogólne o Projekcie: 

Niniejsze rozeznanie cenowe realizowane jest w ramach Projektu „Kompleksowy program aktywizacji społeczno-

zawodowej 50 mieszkańców woj. mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

ze względu na niepełnosprawność”.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Projekt realizowany jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2018r. do 31.05.2019r. na terenie 

województwa mazowieckiego. Grupę docelową stanowi 50 osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, z terenu województwa mazowieckiego. 

 

2. Zamawiający:  

Kontraktor Sp. z o.o. 

Ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań 

NIP: 7792406097 REGON: 302128261 

 

3. Tryb postępowania: 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Postępowanie ma na celu porównanie cen potencjalnych wykonawców i wybór oferty najkorzystniejszej cenowo 

dla opisanego niżej przedmiotu zamówienia.  

Tryb wyboru Wykonawcy jest adekwatny do szacunkowej wartości zamówienia, dla której nie jest wymagane 

przeprowadzanie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności ani też 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. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) 

w części dotyczącej sytuacji zawodowej dla wszystkich Uczestników Projektu, przy czym w skład zadania 

wchodzi: 

a) Opracowanie materiałów merytorycznych niezbędnych do realizacji wsparcia (w formie pisemnej); 

b) Przeprowadzenie indywidualnych rozmów ze wszystkimi Uczestnikami Projektu, których efektem ma być 

opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w części dotyczącej ich sytuacji zawodowej, 

zawierających: opis obecnej sytuacji Uczestnika Projektu, zdiagnozowanie przyczyny pozostawania 

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

i utrzymanie zatrudnienia; opis działań prowadzących do dostosowania środowiska pracy do potrzeb 



 
 
 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

Uczestnika Projektu jako osoby z niepełnosprawnościami; określenie terminów realizacji wyznaczonych 

działań; przedstawienie Uczestnikowi Projektu możliwych do podjęcia działań, służących podniesieniu 

poziomu jego/jej motywacji do aktywizacji na rynku pracy - wymiar wsparcia dla 50 Uczestników Projektu 

wynosi 150 godzin zegarowych, tj. średnio 3 godz./osobę. 

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

potwierdzającej realizację spotkań indywidualnych, prowadzenie monitoringu zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym m.in.:  

• Indywidualne Ścieżki Reintegracji – opracowane w części dotyczącej sytuacji zawodowej dla każdego z 

50 Uczestników Projektu, w formie pisemnej, podpisane przez Wykonawcę i Uczestnika, 

• Ankiety motywacji Uczestników Projektu (diagnozujące sytuację początkową i końcową, w ramach 

monitorowania postępu w aktywizacji danego Uczestnika), 

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

• karty usług doradczych. 

 

5. Planowany termin realizacji zamówienia: Sierpień 2018 – styczeń 2019r. 

 

6. Miejsce realizacji zamówienia: wynajęte przez Zamawiającego sale na terenie woj. mazowieckiego, 

dokładne miejsca spotkań uzależnione od miejsc zamieszkania uczestników 

 

7. Wymagania konieczne wobec Wykonawców: 

a) wykształcenie wyższe, 

b) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymienionych w ofercie, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

c) kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, tj. minimum roczne doświadczenie w aktywizacji  osób 

niepełnosprawnych. 

 

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. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) spełnia wymagania opisane w pkt. 7 niniejszego rozeznania, 

b) 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, 

c) 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 
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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 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. 

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

wymienionych w lit. a – d. 

 

Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta 

będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania. 

 

9. Kryteria oceny ofert:  

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:  

- 100% cena (brutto*) za jedną 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). 

 

10. Uwagi: 

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. 

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

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

zostanie podzielone proporcjonalnie pomiędzy tych Oferentów.  

 

11. Zawartość oferty:  

Kompletna oferta musi zawierać:  

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

Ofertę prosimy składać wyłącznie na załączonych do rozeznania cenowego formularzach. 

 

12. Termin składania ofert:  

Oferty można składać najpóźniej do: 7.08.2018r., do godziny 16.00. 

Informację o rozstrzygnięciu niniejszego rozeznania cenowego każdy Oferent otrzyma drogą mailową. 

 

13. Miejsce i sposób składania ofert:  
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Wycena 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: e.grabowska@kontraktor.biz.pl 

 

14. Osoba do kontaktu:  

Ewa Grabowska, Kontraktor Sp. z o.o., tel.: +48 535 885 208, email: e.grabowska@kontraktor.biz.pl 

 


