
 

 

Szczecin, dnia 25.08.2020r.  

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/k035/2020 

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 To tylko mały krok dla Ciebie, ale duży do pokonania 

wykluczenia!.  

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

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej . 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez firmy Lanua Investments Poland Sp. z o.o. oraz  Kontraktor Sp. z o.o. 

w okresie od 28.06.2020r. do 27.08.2021r. na terenie województwa zachodniopomorskiego. Grupę docelową stanowi 

60 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego pozostających bez pracy, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 

wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie/kwalifikowanie się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. 

spełniających min. 1 inną przesłankę wykluczenia zgodnie z art..7 ustawy o pomocy społecznej). 

 

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 dniach 10-24.08.2020r., 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: „To tylko mały krok dla Ciebie, ale duży do pokonania wykluczenia!”, 

jest: 

a) Usługa przeprowadzenia indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla każdego z 60 

Uczestników Projektu – wsparcie obejmuje 180 godzin indywidualnej rozmowy dla 60 uczestników projektu – 

średnio 3 godziny (zegarowe) na każdego/ą Uczestnika/czkę Projektu, 

b) Usługa przeprowadzenie grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 10 grup po średnio 6 

osób, zajęcia prowadzone warsztatowo dla 60 Uczestników projektu, wsparcie obejmuje 160 godzin zajęć 

grupowych. 

Ostateczna liczba uczestników objętych wsparciem, może ulec zmianie, adekwatnie do ustalonych 
indywidualnych potrzeb Uczestników/czek projektu. 



 

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Zakres merytoryczny wsparcia  

• Zwiększenie poziomu aktywności społecznej poprzez nabycie kompetencji i umiejętności kluczowych (praca nad 

samooceną, akceptowanie własnych cech charakteru, kształtowanie poczucia własnej wartości, budowanie 

wizerunku i wywieranie wpływu (autoprezentacja, obrona przed manipulacją), wiedza w zakresie skutecznych 

metod komunikacji interpersonalnej, zasad dobrej komunikacji, rozpoznawania stanów napięcia i sposób radzenia 

sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów (konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii), trening panowania nad 

emocjami i ich umiejętne wyrażanie w trakcie pełnienia ról społecznych), przy czym dokładny zakres wsparcia 

będzie opracowywany w oparciu o IŚR UP 

• 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.:  

o Opracowanie raportu dotyczącego postępu Uczestnika w pracy  nad sobą, 

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

 

b) Przeprowadzenie grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 60 Uczestników Projektu, dla 

których udział w tej formie wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji jako niezbędny,  przy 

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

dla niego/niej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, przygotowanie oraz dostarczenie do biura dokumentacji z 

realizacji zadania. 

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,  

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. 

 

VII. Planowany okres realizacji zamówienia: 

a) Wrzesień 2020 – marzec 2021r. – dla części zamówienia opisanej w pkt. IV ust. a)  

b) Wrzesień 2020 – kwiecień 2021 – dla części zamówienia opisanej w pkt. IV ust. b) 

 

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

 

VIII. Miejsce realizacji zamówienia:  

Usługa będzie realizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego 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  



 

 

• co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 

• doświadczenie w pracy z osobami z grupy docelowej, 

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, 

b) Załącznik nr 2 – CV, dyplom, referencje  

 

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, 

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, przy spełnieniu wymaganych  kryteriów (wykształcenie 

wyższe oraz udokumentowane 2 lenie doświadczenie w prowadzeniu treningu, również z grupą docelową) 

* Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia (za wyłączeniem 

kosztu wynajmu sal, które zapewnia Zamawiający), 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: 01.09.2020r., do godziny 16.00. W przypadku ofert składanych elektronicznie, kurierem 

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

w przypadku ofert składanych pocztą decyduje data i godzina nadania oferty w polskiej placówce pocztowej. 

 

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: a.pranczke-zaworska@kontraktor.biz.pl lub w wersji papierowej 
złożona w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą lub kurierem na adres: Kontraktor Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 97/216, 
70-435 Szczecin 
 

Ofertę prosimy składać wyłącznie na załączonym do rozeznania rynku formularzu. 

 

XVI. 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. 

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.  

b) 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. 

c) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 

 

XVIII. Osoba do kontaktu:  

Anna Pranczke-Zaworska, Kontraktor Sp. z o.o., tel.: +48 694 467 125, email: a.pranczke-zaworska@kontraktor.biz.pl 
 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

- Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna RODO 


