Wałbrzych, 05 listopada 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją Projektu pn.: „Wychodzę na prostą” Fundacja „Merkury”
zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi w zakresie poradnictwa zawodowego
dla 30 uczestników projektu
kod CPV 80570 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
1.Zamawiający:
Fundacja „Merkury” Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia Usługa poradnictwa zawodowego w dwóch formach:


Opracowanie IPD na podstawie WOPZ – 15 uczestników x 5 godziny na osobę



Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia – 30 uczestników x 3 godziny na osobę

W wyniku udziału uczestników w zajęciach indywidualnych uczestnicy otrzymają wiedzę na temat


predyspozycji zawodowych



kierunków rozwoju kariery zawodowej



Uzupełnienia kwalifikacji w celu łatwiejszego wejścia na rynek pracy
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1. Współpraca przy opracowaniu harmonogramu realizacji wsparcia
2.Przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz ich dokumentowanie wg wskazań
zamawiającego
3. Przygotowanie opinii o każdym z uczestników wraz z propozycją szkoleń i kursów
ponoszących lub uzupełniających kwalifikacje
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Do obowiązków wykonawcy usługi należeć będzie

Miejscem prowadzenia zajęć będzie miasto Bielawa w siedzibie hostelu Stowarzyszenia
Nowa Nadzieja
3. Termin realizacji zamówienia
grudzień 2018 do lipca 2019
4. Termin składania ofert
Kompletną ofertę należy złożyć osobiście w biurze Fundacji Merkury lub przesłać skan wraz z
załącznikami na adres agnieszka.lech@merkury.org.pl. w terminie do dnia 14 listopada 2018 r do
godz. 12.00

5. Kryteria oceny ofert
cena – 100 %
6. Wymagania w stosunku do wykonawcy
O zamówienie mogą się ubiegać osoby lub podmioty, które
a. posiadają wykształcenie lub kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom doradcy zawodowego
( kursy, studia podyplomowe, studia, ewentualnie posiadane licencje)
b. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego dla grup
marginalizowanych.

W przypadku podmiotów wymagane jest aby wykazali się oni kadrą spełniającą
wymagania określone powyżej.
7. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta
musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
Do oferty należy dołączyć:
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8. Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
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a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym wg
załączonego wzoru – Zał.2
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu - Zał. 3

9. Inne postanowienia
a. Informacja o wyborze wykonawcy usługi zostanie podjęta w dniu 15.11.2018 r
b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi po zawarciu
umowy o jej realizację uwzględniając przy tym ceny jednostkowe wskazane w ofercie
w przypadku zmniejszenia się liczby uczestników projektu.
c. Oferent zobowiązuje się do utrzymania cen przedstawionych w ofercie przez cały
okres realizacji umowy.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed zwarciem umowy do zażądania od oferenta
okazania wszystkich dokumentów poświadczających zarówno kwalifikacje jak i
posiadane doświadczenie.
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