Rozeznanie rynku
W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy doradcy zawodowego do przeprowadzenia
wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego (kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i
szkoleniowe) w ramach projektu pn. „AS: aktywnie- społecznie” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I. Osi
Priorytetowej: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce
31-436 Kraków
ul. Żułowska 51
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego rozeznania jest prowadzenie wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego
skierowanego do 224 osób w wieku 15-29 lat w formie spotkań indywidualnych
Wsparcie doradcy zawodowego obejmuje poradnictwo indywidualne – 2 spotkania x 1h zegarowa.
Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane jest w formie indywidualnych porad zawodowych,
opierających się na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu.
Szczegółowy opis zamówienia
Zaplanowano przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu w 2 Centrach
Wsparcia „Kolping” w Krakowie (śr. 150 osób), Oświęcimiu (śr. 74 osoby) (lub innym
wyznaczonym miejscu na terenie Małopolski) w postaci:
1) spotkań indywidualnych – dla 224 osób (448h).
Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane jest w formie indywidualnych porad zawodowych,
opierających się na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu. Jest
wsparciem wspomagającym planowanie przyszłości – określeniem ścieżki - identyfikacją
potrzeb/rozpoznawaniem kompetencji społecznych poprzez świadomą identyfikację kompetencji
społecznych posiadanych przez uczestnika/czkę projektu [UP], cech osobowości (w oparciu o testy),
określenie słabych i mocnych stron w kontekście umiejętności i cech osobowych.
W ramach realizacji zajęć doradca zawodowy zobowiązany jest w szczególności do:
1. tworzenia odpowiednich warunków do aktywnej współpracy z uczestnikiem projektu (atmosfery,
zaufania i zrozumienia),
2. traktowania pracy z uczestnikiem projektu nad IPD jak procesu,
3. podsumowywania uzyskiwanych rezultatów i przekazywania informacji zwrotnej dla Uczestnika
Projektu,
4. opracowania materiałów dla Uczestników Projektu (np. skrypt, testy),
5. przygotowania programu zajęć,
6. prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego,
7. prowadzenia dokumentacji ze wsparcia zawierającej m.in.: ankiety monitorujące wypełniane przez
UP, raporty po zakończonym wsparciu,

8. przekazywania niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub
posiada innego rodzaju zaległości,
9. przekazania w terminie 7 dni od zakończenia, przez każdego UP wszystkich zajęć, dokumentów
potwierdzających ich odbycie,
10. wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć:
a. oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami Europejskiego Funduszu
Społecznego dostarczonymi przez Zamawiającego,
b. rozliczania co miesiąc z wykonanej pracy,
11. współpracy z Opiekunem uczestników w celu wspólnej aktywizacji społecznej Uczestnika/czki
Projektu ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do maksymalnego zindywidualizowania tematyki
spotkań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami UP (na podstawie zapisów Indywidualnego Planu
Działania – IPD) i ich modyfikowania w zależności od problemów społeczno-zawodowych UP,
12. wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności
w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin
miesięcznie).
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA
Wszelkie działania planowane są w okresie wrzesień 2019 – sierpień 2020 i odbywać się będą w 2
Centrach Wsparcia „Kolping” w Krakowie i Oświęcimiu (lub innym wyznaczonym miejscu na terenie
Małopolski). Spotkania odbywać się będą według wspólnie ustalonego harmonogramu z doradcą
zawodowym dostosowanego do potrzeb Uczestników Projektu (UP).
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem rozeznania rynku wymaganego przy realizacji
projektów bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).
Warunki udziału w postępowaniu:
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
1) mają wykształcenie wyższe/zawodowe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym) lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie doradztwa
zawodowego. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: doradztwo zawodowe lub
studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa
zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone
certyfikatami (zaświadczeniami);
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu dyplom/świadectwo
spełniające powyższe kryterium.
2) mają co najmniej dwuletni staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich 4 latach), poświadczony
odpowiednimi dokumentami.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty
potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, świadectwa stażu, itp.).
3) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 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
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu co najmniej
10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie oświadczenie
(stanowiące załącznik nr 2 do rozeznania rynku)
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania.
b) Wykonawca składa ofertę cząstkową tj. na realizację działań w Krakowie lub Oświęcimiu
c) Wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę tj. maks. 2 oferty na realizację działań w 2
Centrach
d) Tylko oferty cząstkowe będą rozpatrywane tj. składanie oferty na realizację działań na jednym
obszarze tj. w Krakowie i/lub Oświęcimiu.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wycenę przedmiotu zamówienia według załącznika nr 1 do rozeznania rynku;
b) oświadczenie o braku powiązań według załącznika nr 2 do rozeznania rynku;
c) klauzulę informacyjną według załącznika nr 3 do rozeznania rynku;
d) niezbędne załączniki dokumentujące spełnianie wymaganych warunków oferty.
Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
6. KRYTERIA OCENY OFERT:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w
postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana
zostanie ocenie punktowej.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% - cena, kryterium 20% doświadczenie 1 oraz kryterium 10% - doświadczenie 2.
1) Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Opis sposobu obliczania kryterium 20% doświadczenie 1.
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin doradztwa zawodowego
(indywidualnego, grupowego) zrealizowanych dla osób poniżej 30 roku życia przez Wykonawcę w
okresie ostatnich czterech latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie.
Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług dla osób poniżej 30 roku życia wypełnia
tabelę: „Załącznik numer 1 do Oferty: Doświadczenie 1 Wykonawcy”, którą dołącza do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną
ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Punkty przyznawane za kryterium 20% doświadczenie 1 będą liczone wg następującego wzoru:
D1 = (D1n : D1max) x 20
gdzie:
D1 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D1n – doświadczenie (liczba godzin doradztwa) obliczone dla badanej oferty,
D1max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin doradztwa) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie 1 wynosi
20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Opis sposobu obliczania kryterium 10 % doświadczenie 2.
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę zrealizowanych godzin doradztwa
zawodowego (indywidualnego, grupowego) przez Wykonawcę w okresie ostatnich czterech lat przed
dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji wsparcia wypełnia tabelę: „Załącznik numer 2 do
Oferty: Doświadczenie 2 wykonawcy”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia załącznika nr 2 do Oferty w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww.
warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty
jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Punkty przyznawane za kryterium 10% doświadczenie 2 będą liczone wg następującego wzoru:
D2 = (D2n : D2max) x 10
gdzie:
D2 – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D2n – doświadczenie (liczba godzin doradztwa) obliczone dla badanej oferty,
D2max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin doradztwa) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie 2 wynosi
10. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D1 + D2) uznana
zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. W przypadku
uzyskania przez więcej niż jednego Wykonawcę równorzędnej liczby punktów dopuszcza się wybór
większej liczby Wykonawców na danym terenie przy podziale pracy proporcjonalnie do liczby
wybranych Oferentów/Wykonawców.
7. TRYB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1) Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.
2) Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków lub pocztą
elektroniczną na adres: fundacja@kolping.pl w terminie do dnia 20.08.2019r. do godz. 12:00.
3) Oferent/ci, którego oferta zwycięży zostanie/ną powiadomiony odrębnie o terminie zawarcia
umowy na wykonanie zamówienia.
8. INFORMACJE DODATKOWE
1) Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego – Bożena Michałek (kontakt mailowy:
bmichalek@kolping.pl)
2) Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia z przyczyn
formalnych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zmiany terminu złożenia ofert
oraz zmiany terminu wyboru wykonawcy.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim
nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
6) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
7) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
8) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych ofert.
9. FINANSOWANIE
1) Wynagrodzenie będzie finansowane w ramach projektu „AS: aktywnie - społecznie”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach I. Osi Priorytetowej: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w
działaniu.
2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a
propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
Do rozeznania rynku dołączono:
Załącznik nr 1 do rozeznania rynku – Wzór oferty złożonej przez Oferenta wraz z dwoma
załącznikami

Załącznik nr 2 do rozeznania rynku – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 do rozeznania rynku – Klauzulę informacyjną

Kraków, 12.08.2019 r.
/-/ Bożena Michałek
koordynatorka

