
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zapytania konkurencyjności oferty:

ZADANIE 3
Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej:

1. Wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”
2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje

3. Organizacja i realizacja staży zawodowych

  projektu pn.: „BARKA”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 



Rozdział 1.

Uwagi ogólne
1.  Postępowanie  niniejsze  prowadzone  jest  w  oparciu  o  wewnętrzne  uregulowania  Zamawiającego  i
Wytyczne  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2.  Do  niniejszego  postępowania  nie  mają  zastosowania  przepisy  ustawy  z  dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwaną
dalej „ustawą”. Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia  nie przekracza
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.  
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
6.  Zamawiający  nie  zamierza  ustanawiać  dynamicznego  systemu  zakupów  ani  nie  przewiduje  wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Sposób i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:
a) Strona internetowa www.nielekajsie.pl 
b) Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

c) Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

Rozdział 2.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Stowarzyszenie "NIE LĘKAJ SIĘ"
ul. Jacka Kuronia 4
10-165 Olsztyn
Tel: (89) 527 03 94
e-mail: sdsbarka@wp.pl

Rozdział 3.
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny regulamin Zamawiającego i Wytyczne w
zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Rozdział 4.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia  jest  Zadanie  3  –    Wsparcie  z  wykorzystaniem instrumentów aktywizacji
zawodowej:
1. Wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”
2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje
3. Organizacja i realizacja staży zawodowych

a w szczególności:

1. Wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”- dla 32 osób, podział osób na 16 grup- 1 wizyta na grupę, 
wizyta 16 grup x 8 godzin, okres realizacji od 08.2019 do 09.2019.



 Zakres:

– realizowane w lokalnych przedsiębiorstwach/zakładach pracy;

Cel:

– poznanie realiów pracy w wybranych branżach;

– konfrontacja teorii i przekonań na temat własnych predyspozycji, oczekiwań uczestnika projektu i 
oczekiwań pracodawcy;

2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje- dla 30 osób, średni wymiar kursu / szkolenia 80 
godzin, liczba dni i osób w grupie dostosowana do wymogów formalnych danego kursu / szkolenia 
nadającego kwalifikacje, okres realizacji od 08.2019 do 10.2019.

Zakres:

– tematyka dobrana zgodnie z wynikami indywidualnej diagnozy uczestnika projektu – jego 
umiejętnościami, możliwościami (po diagnozie i udziale we wsparciu specjalistycznym) oraz 
zapotrzebowaniem rynku pracy;

– na etapie opracowania wniosku projektowego nie określono zamkniętej listy kurów / szkoleń, aby 
możliwe było realne dopasowanie wsparcia do potrzeb i predyspozycji uczestnika projektu;

Cel:

– nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem(np. 
Certyfikatem) – rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży;

3. Organizacja i realizacja staży zawodowych- dla 20 osób, wymiar: 3 miesiące – 1 uczestnik projektu x 160 
godzin lub 150 godzin w przypadku osób z niepełnosprawnością,  okres realizacji  od 09.2019 do 12.2019, 
(obejmuje badania lekarskie, szkolenie BHP, wypłaty stypendium stażowego, refundacja opiekuna stażu).
Zakres:

– staże dobrane zgodnie z predyspozycjami i kompetencjami uczestnika projektu oraz 
zapotrzebowaniem rynku pracy;

– w celu umożliwienia uczestnikowi projektu z niepełnosprawnością, zostanie zapewnione 
dostosowanie stanowiska pracy dla takiego uczestnika;

– staże będą zgodne ze standardami Europejskich i Polskich Ram Jakości Praktyk i Staży, realizowane 
na podstawie umowy zawartej z pracodawcą i uczestnikiem projektu;

– stażysta będzie wykonywać swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadzi 
uczestnika projektu w zakres obowiązków i będzie prowadził monitoring pracy uczestnika projektu i
realizacji celów edukacyjno-zawodowych.

UWAGA:
1. Zamawiający zastrzega, że stawka za 1 godzinę świadczenia usług nie może być w roku 2019 NIŻSZA
niż 14,70 zł brutto tj.  mniej niż stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 roku nr 200 poz. 1679 z
późn. zm.,) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Oferta zawierająca stawkę
godzinową niższą niż określona powyżej zostanie odrzucona jako niezgodna z przepisami prawa.   



2.  Wszystkie  materiały,  karty  doradztwa,  karty  czasu  pracy  psychologa/ów,  listy  poświadczające
obecność oraz pozostała dokumentacja rozliczeniowa zostanie oznakowana przez Wykonawcę zgodnie
z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji  i  promocji  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rozdział 5.
Termin realizacji zamówienia 
Wymaga się, by opis przedmiotu zamówienia został zrealizowany:

- terimin realizacji poszczególnego działania przedmiotu zamówienia w rozdziale 4 – opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 6.
Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z
niniejszego postępowania w okolicznościach wskazanych poniżej.  Z udziału w niniejszym postępowaniu
wyklucza się następujących wykonawców: 
A. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
B.  wykonawców będących osobami fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano za przestępstwo,  o  którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
C. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział 7.
Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia
spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
a) Załącznik Nr 1

Rozdział 8.
Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń i dokumentów: 
a) Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie  lub  pocztą elektroniczną.
b)  Wyjaśnienia  dotyczące  zapytania  konkurencyjności  oferty  udzielane  będą  pisemnie  lub  pocztą
elektroniczną.
c) Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści zapytania konkurencyjności
oferty,  powinien  wystąpić  z  zapytaniem  do  zamawiającego  w  sposób  wskazany  w  ust.  1  niniejszego
rozdziału.
d)  Wykonawca  może  zwrócić  się  (pisemnie  lub  mailem)  do  Zamawiającego  o  przekazanie  zapytania
konkurencyjności  oferty.  We wniosku należy podać:  nazwę i  adres  wykonawcy,  numer  telefonu,  imię  i
nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego 



postępowania, zapytanie konkurencyjności można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach
urzędowania lub otrzymać drogą elektroniczną po zgłoszeniu zapotrzebowania.

Rozdział 9.
Wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Rozdział 10.
Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 11.
Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
c) Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do
zapytania konkurencyjności oferty.
d) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania konkurencyjności oferty.
e) Załącznik do oferty musi zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy,
zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub  ewidencji  działalności
gospodarczej.  Jeżeli  wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,  do  oferty należy dołączyć  pełnomocnictwo,
udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie.
f) Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym
przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
imieniu Wykonawcy.
g) Oferta musi zawierać wymagany załącznik nr 1.
h) Dokumenty,  których żąda Zamawiający,  muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy, przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę  lub  te  podmioty (zgodnie  z
wyborem Wykonawcy).
i) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
j) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co
do jej prawdziwości.
k)  W  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  
w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  co  do  których  Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)”.
l) Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
ł) Wzór załącznika należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w zapytania konkurencyjności
oferty. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być
tożsama z treścią formularzy niniejszego zapytania konkurencyjności oferty.
m) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.



n) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikiem w zamkniętej kopercie z napisem:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
…....................
…....................

OFERTA NA

ZADANIE 3
Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej:

1. Wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”
2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje

3. Organizacja i realizacja staży zawodowych
 

 projektu pn.: „BARKA”

o) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
p)  Wykonawca może  wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną ofertę  pod warunkiem,  że  Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania 
ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
r) Oferta musi zawierać:

a. Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1

Rozdział 12.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jego siedzibie pod adresem: Jacka Kuronia 4, 10-165 Olsztyn w
terminie do końca  dnia 17.07.2018 r. 
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
5.  Oferty  należy  składać  pod  rygorem nieważności  w  formie  pisemnej  w  terminie  określonym w
niniejszym punkcie. Oferty złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Adres e-mail służy
wyłącznie do kontaktu technicznego w sprawie postępowania.
6.  Ocena złożonych ofert  dokonana zostanie  18.07.2018 r.  o  godz.  12.00 w siedzibie  Zamawiającego i
potwierdzona zostanie protokołem z otwarcia ofert.

Rozdział 13.
Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności
1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
Cena  podana  przez  Wykonawcę  nie  będzie  podlegała  zmianom przez  okres  realizacji  zamówienia.  W
przypadku, gdy Wykonawca/y złoży/ą ofertę a kwota brutto będzie wyższa, niż kwota zaplanowana przez
Zamawiającego na realizację zadania w zapytaniu ofertowym, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawcę,



którego  oferta  będzie  najniższą  spośród  złożonych  ofert  przewyższających  kwotę  zaplanowaną  przez
Wykonawcę do negocjacji w celu porozumienia ofertowego.
2. Wykonawca określi w ofercie cenę netto i cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
3. Walutą ceny jest złoty polski.

4. Należność płatna będzie w transzach przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

Rozdział 14.
Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie 
podlegających odrzuceniu. 
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następującego kryterium- cena 100%:

Rozdział 15.
Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

2.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadamia  Wykonawców,  którzy
złożyli  oferty,  o wyborze najkorzystniejszej  oferty,  podając nazwę (firmę),  siedzibę i  adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz z kwotami ofert.
3.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje  na  stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4.  Zawiadomienie  Wykonawcy  o  wyborze  jego  oferty  będzie  jednocześnie  zaproszeniem  do  zawarcia
umowy.
5. Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 3 dni
od dnia przesłania pisemnie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w
pkt 5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona zostanie tylko jedna oferta.

Rozdział 16.
Załączniki do zapytania: Załącznik nr 1



Załącznik nr 1

tel. ....................................................
            

fax ....................................................
            

e – mail ……....................................
FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zapytania konkurencyjności ofert na: 

ZADANIE 3

Wsparcie z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej:
1. Wizyty studyjne „Dzień w przedsiębiorstwie”
2. Kursy / szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje
3. Organizacja i realizacja staży zawodowych
projektu pn.: „BARKA”

Ja/My, niżej podpisany/i, …………………………………………………………………………………...........................

................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

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

................................................................................................................................................................................................

Oferujemy  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z  zakresem  i  na  warunkach  określonych  przez  Zamawiającego  za
całkowitą  cenę netto ……………...............zł (suma poz. razem kol. 7), co wraz z należnym podatkiem w wysokości
……….%1 stanowi...............…………zł.,  cena  brutto.……………......zł.  (suma  poz.  razem  kol.  8)  (słownie:
…………………………………………………....  ...............................................................................................................
złotych), zgodnie z poniższym kosztorysem:

L.p. Nazwa zadania Cena
 za godz.

netto

Stawka VAT
w %

Cena
 za godz.
brutto

Liczba
usług

Cena za
zadanie netto

Cena za
zadanie brutto

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wizyty studyjne

„Dzień w
przedsiębiorstwie”

(refundacja
wynagrodzenia
opiekuna, zakup

materiałów
niezbędnych do

realizacji wsparcia)

1

2 Kursy / szkolenia
zawodowe nadające

kwalifikacje
(wynagrdzenie

trenera, wynajem sali,
catering, materiały

1

1  Określenie właściwej z odpowiednimi przepisami stawki podatku VAT należy do Wykonawcy. 



szkoleniowe, koszt
egzaminu)

3 Organizacja i
realizacja staży
zawodowych

(badania lekarskie,
szkolenie BHP,

wypłaty stypendium
stażowego,

refundacja opiekuna
stażu)

1

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z warunkami i terminem określonym w zapytania konkurencyjności ofert.
Potwierdzam, że zdobyłem wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i posiadamy wystarczającą wiedzę
o warunkach realizacji zamówienia.
Oświadczam, iż  uważam się za związanego niniejszą ofertą  przed okresem 30 dni licząc od daty wyznaczonej na
składanie ofert. 
Niniejszym informuję,  że informacje  składające  się  na  ofertę  zawarte  na  stronach  …………………..  stanowią/nie
stanowią2 tajemnicę/y przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
mogą/mogą być udostępnione.

......................................................    ....................................................................................
           miejscowość i data                                           podpis

2  niepotrzebne skreślić


