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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 16/2017 
W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

 
PROGRAM : REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
NA LATA 2014-2020 
NR PROJEKTU: RPOP.08.02.00-16-0034/15 
TYTUŁ PROJEKTU: „SKOK PO SUKCES” 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1.  Zamawiający: Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”, 
Adres (siedziba zamawiającego): 45-064 Opole ul. Konstantego 
Damrota 2a/6-7 

2. Przedmiot 
zamówienia: 

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Skok 
po sukces” w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Fundacja 
Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą" kierując się zasadą 
bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także 
efektywnego zarządzania finansami, w celu rozeznania rynku 
kieruje do Państwa Zapytanie ofertowe nr 16/2017 dotyczące 
przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej. 
Zakres tematyczny zajęć: 

 techniki poszukiwania pracy, 

 pisanie pism urzędowych i dokumentów aplikacyjnych, 

 osobista marka, zarządzanie wizerunkiem, 

 wizerunek, komunikacja, autoprezentacja, 

 rodzaje i formy zatrudniania, 

 pomysły na biznes, biznesplan, 

 strategiczne zarządzanie finansami osobistymi. 
Usługi będą świadczone dla 90 uczestników projektu, w cyklu 9 
edycji śr. 10 uczestników na edycję. Wymiar godzinowy do 
zrealizowania warsztatów w ramach projektu to 48 dni 
szkoleniowe po 4 dni na jedną edycję projektu. Za dzień 
szkoleniowy rozumiemy zajęcia prowadzone w wymiarze 8h 
lekcyjnych (48dni x 8h = 384 h zajęciowych). 
Wymagania dla kandydata na stanowisko osoby prowadzącej 
warsztaty aktywizacji zawodowej: 
- wykształcenie wyższe, 
- kwalifikacje doradcy zawodowego oraz doświadczenie w pracy na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

3. Termin realizacji 
zamówienia: 

 Pod postacią zwrotu „realizacja zamówienia” rozumie się 
przeprowadzenie warsztatów dla 90 Uczestników Projektu „Skok 
po sukces” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020. 
Wymagany termin realizacji zadania od 02.01.2018 r. do 
01.04.2019 r. w terminach zgodnych z harmonogramem dla 
poszczególnych edycji, przekazanym Wykonawcy najpóźniej 2 dni 
przed planowanymi warsztatami. Obszarem prowadzenia 
warsztatów jest województwo opolskie w miejscach i lokalach 
wyznaczonych przez zamawiającego. 
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4. Termin i sposób 
składania ofert: 

1. Ofertę (na Formularzu oferty – zał.1) wraz z CV i LM oraz 
dokumentami potwierdzającymi doświadczenie i wykształcenie 
należy przesłać  do dnia 20.12.2017 r., do godz. 15:00,  na adres  e-
mail: info@dobroczynca.org lub złożyć osobiście w siedzibie 
Fundacji (Opole, ul. Ks. K. Damrota 2a/6-7) w zaklejonej kopercie z 
dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 16/2017”). 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Po upływie ww. terminu osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie rozeznania rynku, zweryfikują na podstawie 
warunków wyboru, treść złożonych ofert i dokonają wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu. 

5.  Warunki wyboru 
oferty: 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej 
ilości ofert przez tego samego wykonawcę skutkuje odrzuceniem 
wszystkich jego ofert. 
2. Podane przez Wykonawców ceny (wyłącznie przy 
uwzględnieniu specyfikacji podanej w pkt. Określonych w 
niniejszym ogłoszeniu) nie stanowią jednego kryterium wyboru 
oferty. Do pozostałych kryteriów należą: 
- doświadczenie zawodowe i wykształcenie 40% - 40pkt. 
- cena 20% - 20 pkt.; 
-rozmowa kwalifikacyjna 40% - 40 pkt.. 
3. W takim przypadku wybór Wykonawcy zostanie dokonany za 
pomocą systemu punktowego, w trzech etapach: formalnym, 
merytorycznym i ocenie oferty cenowej złożonych ofert. 
4. Na ocenę formalną składają się następujące elementy: 
- oferta została złożona na właściwym wzorze (zał. Nr 1) 
- oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z 
zamawiającym, 
- oferta została złożona w terminie, 
- oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników ( 
CV i LM i in.). 
Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Oferty, które zostaną zakwalifikowane pod 
względem formalnym zostaną poddane ocenie merytorycznej. 
5. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy: 
- przejście weryfikacji na poziomie formalnym, 
-  analiza dokumentów aplikacyjnych, 
- rozmowa kwalifikacyjna z zastrzeżeniem, że na rozmowę 
kwalifikacyjną zostaną zaproszeni 3 Wykonawcy, którzy 
pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz zdobędą najwyższą 
liczbę punktów podczas analizy dokumentów aplikacyjnych.. 

Obowiązkowym terminem  rozmów rekrutacyjnych jest 21.12. 
201 r. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o 
godzinie spotkania. Brak udziału w rozmowie jest równoznaczny z 
rezygnacją wykonawcy z postępowania wyboru oferty. 
6. Ocena oferty cenowej będzie polegała na sprawdzeniu czy 
wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków 
przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu. 
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7. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać oferent 
równa jest 100 pkt. Wybrana zostanie oferta, która otrzyma 
najwyższą ilość punktów. 
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia 
niniejszej procedury, w szczególności, gdy ceny zaproponowane 
przez Wykonawców będą wyższe od kwoty, jaką została 
przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 
9. O wynikach przeprowadzonego rozeznania Zamawiający 
poinformuje zamieszczając informacje o najkorzystniejszej  ofercie 
na swojej stronie internetowej. 
10. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie przez 
Zamawiającego po dostarczeniu usługi przez wybranego 
Wykonawcę na podstawie faktury VAT z 7-dniowym terminem 
płatności licząc od daty jej doręczenia.  

6. Osoba 
upoważniona 
 do kontaktów  
z Wykonawcą: 

Małgorzata Czerwińska 
e-mail: info@dobroczynca.org 
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Załącznik nr 1  do Zapytania ofertowego nr 16/2017  
w celu rozeznania rynku  

 

FORMULARZ OFERTY  

1.  Dane Wykonawcy:  
Nazwa Wykonawcy:........................................................................ 

Adres: ……………………………………………………………………….………………. 

Nr telefonu :…………………………………………………..…………………………. 

Adres e-mail:………………………………………….………………………………… 

Osoba uprawniona do kontaktów (imię i nazwisko oraz kontakt) 

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

2. Oferta cenowa 
Wykonawcy: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego                                             
w pkt 2. Zapytania ofertowego nr 16/2017 za: 

Cena brutto: ..................................................................................... 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………… 

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

3. Oferta dodatkowa 
zawarta w cenie: 
(opcjonalnie) 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczenie 
Wykonawcy 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i warunkami zapytania 
ofertowego oraz przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń.  
2. Oświadczam, iż dane zawarte w formularzu oferty i dołączonych 
do niej załącznikach są zgodne z prawdą (pod rygorem odrzucenia 
oferty). 
3. Oświadczam, iż posiadam gotowość do terminowego 
 i elastycznego wykonania usługi (w terminach i miejscach 
wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego). 
4.Wyrażam zgodę na poniesienie konsekwencji finansowej  
w przypadku nieterminowego bądź niezgodnego zamówieniem 
wykonania usługi (na podstawie art. 471 KC). 

5. Załączniki do 
formularza oferty 
(opcjonalnie): 

 
1.  ……………………………………………………………………………………………. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………. 
 
3. …………………………………………………………………………..……………….. 
 

6.  Podpis i pieczęć 
osoby ze strony 
Wykonawcy 
składająca ofertę 
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