
 

 

„Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Gdańsk, dnia 16.09.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na usługi z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu w wieku 30+ 

 

Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 238, 
80-266 Gdańsk w imieniu Gminy Miasta Gdańska (Lider) realizując w partnerstwie z Fundacją 
Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS z siedzibą ul. Bora Komorowskiego 3A/2, 80-385 
Gdańsk projekt pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II”  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 5 – Zatrudnienie, Działanie 5.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 
Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, 
współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
zwracają się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi z zakresu doradztwa zawodowego 

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu realizacji zamówień 

obowiązujący w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego dotyczącego 

realizacji projektu pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II” i 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-

2020” zastosowaniem rozeznania rynku. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia (CPV 80570000-0): 

2.1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie 

przeprowadzenie warsztatów grupowych dla 55 uczestników projektu tj. osób pozostających bez 

pracy, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów 

cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia, osób ubogich pracujących, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, 

imigrantów, reemigrantów – powyżej 30 roku życia z obszaru realizacji mechanizmu ZIT w 

terminie od października 2019 r. do sierpnia 2020 r., z możliwością przedłużenia współpracy w 

przypadku wydłużenia realizacji projektu. 

2.2. Proszę o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

a) Warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji 

kluczowych istotnych w poszukiwaniu pracy, każdy z dni o innej tematyce - poszukiwanie 

pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych w tym CV i list motywacyjny, autoprezentacja, 

symulacja rozmów kwalifikacyjnych (5 grup po około 11 osób w każdej grupie, 4 dni zajęć z 

daną grupą, 32 h/grupę, maksymalnie 160h w projekcie).   

b)  Jednostką miary jest godzina dydaktyczna – 45 min.  

c) Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę cywilno-prawną/umowę o współpracy. 
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3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  

a)   Miejsce: Województwo pomorskie, Al. Grunwaldzka 238. Gdańsk, w godzinach pomiędzy 
07:00 a 20:00. 

b)   Planowany termin: październik 2019 r. - sierpień 2020 r.1. O konkretnym terminie 

wykonywania danego elementu zapytania Wykonawca będzie informowany z co najmniej  

tygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową lub telefoniczną. 

4. Kryterium jakościowe zamówienia: 

Osoba składająca ofertę powinna posiadać: 

a) wykształcenie kierunkowe: ukończone studia (licencjackie/magisterskie) na kierunku np.: 

psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe 

dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego 

(weryfikowane na podstawie CV i kopii dyplomu ukończenia studiów); 

b) co najmniej 2-letni staż pracy jako doradca zawodowy, poświadczony odpowiednimi 

dokumentami (np. świadectwo pracy, kopie umów, wydruk z CEiDG) lub oświadczeniem;  

c) doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego skierowanego do osób 

pozostających bez pracy w ciągu ostatnich 3 lat w ilości min. 60 osób, potwierdzone wykazem 

zleceń /referencjami;  

d) wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - zgodnie z art. 18.1. 

Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług poradnictwa 

zawodowego, pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego jest działalnością regulowaną i 

wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (o ile dotyczy). 

 
5. Dokumenty i informacje wymagane od Wykonawcy: 

a) CV ze szczególnym uwzględnieniem działalności zawodowej związanej z doradztwem 

zawodowym; 

b) Dokument poświadczający ukończone studia (np. kopia dyplomu); 

c) Świadectwo pracy/kopie umów/wydruk z CEiDG lub oświadczeniem potwierdzające co 

najmniej 2-letni staż pracy jako doradca zawodowy;  

d) Referencje/dokumenty/wykaz zleceń potwierdzające doświadczenie w zakresie prowadzenia 

doradztwa zawodowego skierowanego do osób pozostających bez pracy w ciągu ostatnich  

3 lat;  

e) Kopia wpisu do KRAZ (o ile dotyczy); 

f)   Oferta cenowa (kwota brutto z narzutami) za godzinę zajęć – wzór stanowi Załącznik nr 1; 

g) Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

 

6. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia Oferentom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Oferenta a Oferentem. 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o cenę 100%, pod warunkiem spełnienia 

kryteriów formalnych i dostarczenia wymaganych dokumentów.  

                                                 
1 Z możliwością przedłużenia współpracy w przypadku wydłużenia realizacji projektu. 
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7. Postanowienia ogólne 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z usług innych oferentów, 

przedstawiających porównywalne oferty, w przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć w 

pożądanym przez Zamawiającego terminie.  

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

c) W celu zapewnienia przejrzystości procedur i porównywalności ofert nie przewiduje się 

składania ofert zawierających jakiekolwiek warunki lub zastrzeżenia. 

d) Oferenci nie mogą korzystać z usług pod oferentów tj. przekazywać zlecenia wykonania 

przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 

e) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

8. Osoba uprawniona do kontaktu:  

Pani Alicja Ługowska  

tel. 721 452 999 

adres e-mail: projekt1@psbgdansk.pl 

 

9. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia:  

24.09.2019 r. do godz. 11.00 

 

10. Zasady składania, zmiany i wycofania oferty  

a) Ofertę można: 

- dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie na adres biura projektu: ul. Gen. Bora-

Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk; 

- przesłać pocztą na adres biura projektu: ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk; 

- przesłać e-mailem na adres: projekt1@psbgdansk.pl 

b)    Oferty złożone po terminie oznaczonym w pkt. 9 nie zostaną rozpatrzone. 

c)   Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie bądź ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

zachowania formy pisemnej.  

 

11. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących wykonawcy, 

wykonawców składających ofertę wspólna i podwykonawców: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

a) Admiratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasta Gdańska – Państwowe Szkoły 

Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego, z siedzibą w Gdańsku (80-266) przy Alei Grunwaldzkiej 

238. 

b) We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@psbgdansk.pl. 

c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. 
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d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 

poz. 1764 z póź. zmian.). 

e) Państwa dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia Projektu (do 2029 r). 

f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących wynika  

z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFER, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

g)    W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

h) Posiadają Państwo: 

 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; Skorzystanie  

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem 

ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Prawo  

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego; 

 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,  

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

i) Nie przysługuje Państwu: 

 W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 



 

 

„Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

na potrzeby projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II” 
nr wniosku o dofinansowanie RPPM.05.02.01-22-0008/19 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 5 – Zatrudnienie, Działanie 5.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy, Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT 

 
Oświadczam, że składam ofertę na przeprowadzenie warsztatów grupowych z technik aktywnego 

poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych istotnych w poszukiwaniu pracy (5 grup ok 11 

osobowych, 4 dni zajęć z daną grupą, 32 h/grupę) 

 

1. DANE 

NAZWA FIRMY: 
 

Imię i nazwisko: 
 

Adres:  

NIP/REGON*  

Nr telefonu:   

Adres e-mail:  

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami Zapytania Ofertowego i oświadczam, że spełniam 

warunki w nim zawarte oraz deklaruję rzetelnie i poprawnie wypełniać dokumentacje projektową.   

Deklaruję, iż moje łączne miesięczne zaangażowanie zawodowe we wszystkich realizowanych przez 

mnie zadaniach nie przekroczy 276 godzin. 

2. WYCENA ZAMÓWIENIA  

Przeprowadzenie warsztatów grupowych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz 

nabywania kompetencji kluczowych dla znalezienia zatrudnienia  

– cena brutto za wykonanie 1 godziny zlecenia (1 godzina dydaktyczna):  

........………… zł …………………………………………………..…..…………………………………………………………..….(słownie) 

Powyższe kwoty zawierają podatek VAT w wysokości wg stawki …………% (o ile dotyczy) 

Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

 
                                                 
 o ile dotyczy 
 W ofercie należy podać kwotę brutto (wraz z narzutami na wynagrodzenia ubezpieczonego i płatnika – jeśli dotyczy) lub 
kwotę brutto (z VAT w przypadku podatnika VAT). Cena rozumiana jest jako koszt kompleksowej realizacji zamówienia 
opisanego w zapytaniu ofertowym, a dla podatnika VAT – kwota  zawierającą podatek VAT 
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3. OŚWIADCZENIA: 

 
1. Do oferty załączono następujące dokumenty: 

 ………………… 

 ………………… 

 ………………… 

 ………………… 

 ………………… 

 ………………… 

2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 
zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

3. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych 

udostępnionych przez mnie/przez nas w toku postępowania i w trakcie realizacji 

zamówienia. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 

postepowaniu. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego  

i ewentualnymi modyfikacjami, w tym z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte  

i zdobyłem/zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam/y, że w cenie oferty uwzględniłem/uwzględniliśmy wszystkie koszty związane  

z wykonaniem zamówienia. 

6. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej, 

zobowiązuję się/zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi  

w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

 

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

     miejscowość i data                       podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

……………………………………………………… 
         /Miejscowość, data/ 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
/Nazwa i adres/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ………………………………………..……………………………………. niżej podpisany, reprezentując 

firmę/działając w swoim imieniu ……..………………………………………………………………………….oświadczam,  

iż firma/osoba* ……………………………………………………………………………..………………… nie jest powiązany  

z Gminą Miasta Gdańska i/lub Państwowymi Szkołami Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego 

i/lub Fundacją Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy firmą/osobą* 

……………………………………………………………………………… lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu firmy/osoby* ……………………………………………………………………………, 

a Gminą Miasta Gdańska i/lub Państwowymi Szkołami Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego 

i/lub Fundacją Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi  czynności związanych  

z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: 

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

pozostawaniu 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.  

 

 

……………….……………………………………… 

Podpis   

                                                 
 Niepotrzebne skreślić 
 


