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Gdynia, dnia 05.01.2017 r. 

 

ZAPROSZENIE  

do złożenia oferty w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na 

usługę dotyczącą pełnienia funkcji Eksperta ds. zawodoznawstwa 

w celu realizacji projektu pt. 

 „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą 

nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” 

Nr: POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 

Nr ogłoszenia: 1/2017/DCL/ZK 

 

1. Zamawiający 

Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o.  

ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia 

REGON 190534085, NIP 5860005749 

http://www.doradca.com.pl/ 

tel.: 58 621 91 86 

e-mail: office@doradca.com.pl 

2. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, bez stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

2.2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 

Zamawiający i wykonawcy przekazują pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub osobiście. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o 

którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe 

3.2. Charakterystyka zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w ramach projektu, jako ekspert usług dotyczących  

Poradnictwa Zawodowego (CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe), w tym wypracowanie 

unikatowych nowych rozwiązań, w łącznym zakładanym wymiarze 640 godzin.  
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W ramach uczestnictwa w pracach Zespołu Konsultacyjno – Doradczego oraz Zespołu ds. 

walidacji i  jakości opisów Informacji o Zawodach (IoZ), ekspert będzie dostarczał informacji  

i konsultacji w zakresie trendów i prognoz rozwoju zawodów opisywanych w projekcie.  

Przewidywana jest współpraca z Ekspertem Kluczowym ds. tworzenia IoZ i Ekspertem Wiodącym  

ds. metodologii przygotowania IoZ w zakresie zapewnienia poprawności naukowej  

i metodologicznej rezultatów wybranych zadań. 

Obowiązki będą obejmować również weryfikacje opisów IoZ w kontekście wymagań w zakresie 

wykształcenia, rozwoju zawodowego oraz instytucji oferujących kształcenie i szkolenie 

zawodowe.  

Podczas seminariów, konferencji oraz szkoleń, do zadań eksperta będzie należało 

przedstawienie w formie prezentacji przygotowanych analiz dotyczących IoZ. 

Ekspert będzie uczestniczyć w uzgodnieniach z Zamawiającym,  Instytucjami Rynku Pracy oraz 

partnerami społecznymi.  

Projekt  „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie 

za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Termin realizacji umowy  

Termin wykonania zamówienia powinien nastąpić od 18.01.2017 r. do 30.06.2019 r., według 

ustalonego z Zamawiającym harmonogramu. 

3.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014 -2020.  

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji.  

Numer i nazwa Działania: 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz 

lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. 

4. Warunki udziału w rozpoznaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków  

4.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zapytaniu, 

b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

4.2. Wymagania wobec Wykonawcy: 
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a) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji 

zamówienia zawartego w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Zaproszenia;  

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia: 

 wykształcenie wyższe i udokumentowane przygotowanie kierunkowe potwierdzające 

kwalifikacje; 

 minimum 15 lat stażu pracy w zawodzie; 

 udokumentowany udział w projektach badawczych związanych z zawodoznawstwem,  

w szczególności przy określaniu trendów i prognoz rozwoju zawodów; 

c) dyspozycyjność – oznacza, iż wykonanie usług musi nastąpić w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym, nie później niż w ciągu 5 dni od powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do 

wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym 

zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. 

dokumentów oferta Wykonawcy ulega odrzuceniu.  

d) niepodleganie wykluczeniu zgodnie z poniższym zakresem: 

 Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

o 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. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 

do Zaproszenia. 

4.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do 

ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  

4.4. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach niespełnienia 

warunków opisanych w Zaproszeniu. 
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5. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. 

5.1. W razie pytań Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie mailowej lub 

telefonicznej o wyjaśnienie dotyczące niniejszego postępowania, w tym składanego zapytania 

ofertowego.  

Osoba upoważniona do kontaktu:  

Monika Dryl, adres e-mail: mdryl@doradca.com.pl, telefon: 605 292 842. 

Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych od złożenia zapytania. 

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania: 

6.1. Oferty na realizację powyższej usługi według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego 

zapytania prosimy przekazać na adres: 

Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia  

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: mdryl@doradca.com.pl   

w terminie do dnia 16.01.2017 r. 

1) Oferta musi zawierać: 

1.  Oferta cenowa zgodna z Załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy”,  

2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - Załącznik nr 2 

 

6.2. Oferty należy składać z dopiskiem: „Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta 

ds. zawodoznawstwa”. 

6.3. Zamawiający powiadomi osoby które złożyły oferty, o wynikach postępowania za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie. 

7. Kryteria oceny ofert: 

1) Oferta musi zawierać cenę za jedną godzinę usługi obejmującą wszystkie koszty 

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnych opustów i rabatów. Przy dokonywaniu 

wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu 

zamówienia.  

2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione 

przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w zaproszeniu i dokumentacji projektu.  

3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku. 

4) Doświadczenie – minimum 15 lat doświadczenia w zawodzie oraz udział w projektach 

badawczych związanych z zawodoznawstwem. 
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Najniższa cena spośród ofert spełniających kryteria 

Cena oferty ocenianej 

5) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 

ofert na podstawie kryterium: 

Nr 

kryterium 
Kryterium oceny 

1.  Doświadczenie zawodowe 

2.  Cena brutto 

 

Nr 

kryterium 
Sposób przyznawania punktacji 

1.  

Kryterium oceny doświadczenia zawodowego eksperta: 

15 lat pracy w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia: 20 punktów 

15 - 20 lat pracy w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia: 30 punktów 

Powyżej 20 lat pracy w zawodzie związanym z przedmiotem zamówienia: 40 punktów 

Udział w projektach związanych z przedmiotem zamówienia: 10 punktów za każdy 

projekt.  

Za projekt Zamawiający uznaje zorganizowane przedsięwzięcie o wyznaczonym celu  

o wartości powyżej 1 mln zł i trwające minimum 6 miesięcy. 

2.  

Kryterium ceny brutto 

Maksymalnie za cenę można uzyskać 30 punktów. Liczba punktów zostanie 

określona na podstawie poniższego wzoru: 

Liczba punktów =                                                                                                       x 30 

Punkty za poszczególne kryteria sumują się. W przypadku zaokrągleń końcówki punktu 

wynoszące mniej niż 0,5 pomija się, a końcówki punktu wynoszące 0,5 i więcej podwyższa 

się do pełnego punktu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 

najwyższą liczbę punktów. 
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8. Istotne dla stron postanowienia 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy.  

3) Zamawiający dopuszcza zmianę liczby godzin objętych umową. Zmiana nie będzie 

przekraczała 20% liczby godzin wskazanych w punkcie 3 niniejszego Zaproszenia.  

4) Zamawiający  dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym 

etapie w formie aneksu, w szczególności zaistnienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia  

w dniu podpisywania umowy przez strony. 

 

9. Oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań.  

10. Wykonawca zobowiązany będzie do osobistego wykonania prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 

 

 


