Białystok, dn. 10.03.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/Horyzonty16
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na
realizacji zadań Mentorów 3 gru uczestników projektu mobilności ponadnarodowej „Szerokie Horyzonty – międzynarodowa
mobilność na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
1.2. Adres strony internetowej zawierającej Zapytanie ofertowe:
www.zdz.bialystok.pl
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Mentorów 3 grup uczestników projektu mobilności
ponadnarodowej pt. „Szerokie Horyzonty – międzynarodowa mobilność na rzecz aktywizacji młodych
bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 4.2 Programy
mobilności ponadnarodowej.
Mentor pełnić będzie rolę opiekuna ok. 10-osobowej grupy przez cały okres jej udziału w projekcie (tj.
ok. 8 miesięcy). Zadaniem mentora jest wspieranie psychologiczne i motywowanie uczestników w 4
fazach projektu tj. rekrutacji, przygotowaniu do mobilności, wyjazdów zagranicznych oraz wsparciu
aktywizacyjnym po powrocie. Uczestnikami projektu będą długotrwale bezrobotne, nieuczące się i
nieszkolące osoby młode (18-35 lat) tj. z tzw. grupy NEET.
Zamawiający w ramach niniejszej procedury dokona wyboru Wykonawcy zapewniającego Mentorów do
opieki nad 3 grupami składającymi się z 8-12 osób tj.:
1. Mentor grupy wyjeżdżającej do Szwecji - planowany czas pracy z grupą marzec 2017 – październik
2017, planowany wyjazd grupy za granicę w kwiecień - czerwiec 2017r.
2. Mentor grupy wyjeżdżającej do Hiszpanii - planowany czas pracy z grupą marzec 2017 – październik
2017, planowany wyjazd grupy za granicę w maj - lipiec 2017r.
3. Mentor grupy wyjeżdżającej do Portugalii - planowany czas pracy z grupą marzec 2017 – październik
2017, planowany wyjazd grupy za granicę w lipiec - wrzesień 2017r.
Termin realizacji zamówienia: 31.10.2017r.
2.2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 80500000-9 Usługi szkoleniowe
 85312320-8 Usługi doradztwa
2.3.Szczegółowy opis zamówienia:
2.3.1. Zakres zadań i obowiązków Mentora jednej grupy i wymiar czasowy podczas 4 faz
projektu:
I FAZA Rekrutacja merytoryczna uczestników – ok. 175 godzin/ grupa (okres: marzec – maj
2017):
 Rekrutacja uczestników projektu (w tym przygotowanie dokumentacji: testów kompetencyjnych,
osobowościowych, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz sporządzenie charakterystyki
osobowościowej kandydatów) – 5 godzin/ osoba I etap rekrutacji, 5 godzin osoba II etap rekrutacji

II FAZA Przygotowanie uczestników do mobilności – ok. 228 godzin/ grupa (okres: marzec – lipiec
2017):
 Określenie Indywidualnych Planów Działania uczestnikom projektu – 100 godzin (10 godz./
osoba)
 Przygotowanie i realizacja warsztatów kompetencji społecznych „Ja w społeczeństwie”– 16
godzin/ grupa
 Realizacja coachingu indywidualnego uczestnikom – 30 godzin (śr. 3 godz./ osoba)
 Realizacja spotkań grupowych z uczestnikami (integracja, motywowanie uczestników, budowanie
relacji) – 32 godziny, grupowe, 2 razy w miesiącu
 Realizacja spotkań indywidualnych z uczestnikami (Identyfikacja ewentualnych problemów i
podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie konfliktami, motywowanie, zapewnienie
wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestnikom, dostępność dla uczestników i bieżące
wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych/nieoczekiwanych) (50 godzin, indywidualne 5 godz.
osoba)
III FAZA Pobyt uczestników za granicą – ok. 212 godzin (okres: kwiecień - wrzesień 2017):
 Spędzenie z uczestnikami 14 dni podczas ich pobytu za granicą (Hiszpania, Szwecja lub
Portugalia). Uczestnicy wyjeżdżają na 2-miesięczne staże w przedsiębiorstwach – 112 godzin
grupa, 2 wyjazdy po 7 dni
 Współpraca z mentorem zagranicznym w trakcie wyjazdu
 Monitorowanie przebiegu mobilności każdego z uczestników, analiza i raportowanie w tym
zakresie. Kontakt indywidualny z Polski z uczestnikami – 100 godzin (10 godz. /osoba)
IV FAZA Wsparcie po powrocie – ok. 72 godziny (okres: czerwiec – październik 2017):
 Aktualizacja IPD – 50 godzin (5godz./osoba)
 Przygotowanie i realizacja warsztatów kompetencji społecznych „Komunikacja interpersonalna”–
16 godzin grupa
 Realizacja spotkania motywacyjnego z uczestnikami w trakcie odbywania szkolenia zawodowego
– 6 godzin grupa)
Zadania wykonywane przez cały okres:
 Monitorowanie postępów uczestników oraz stopnia realizacji określonych celów i zapewnienie
informacji zwrotnej dla uczestnika w tym zakresie.
 Identyfikacja ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie
konfliktami.
 Utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami (w formach określonych przez ZDZ), bieżące
zbieranie ich opinii dot. realizacji programu mobilności.
 Zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestnikom.
Dostępność dla uczestników i bieżące wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych/nieoczekiwanych.
Łącznie 687 godzin (ok. 8 miesięcy pracy z jedną grupą)
Zadania będą realizowane zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. Zaangażowanie godzinowe
mentora jest zróżnicowane w zależności od fazy projektu, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie
do zaangażowania godzinowego w miesiącu. Szczegółowe terminy i godziny realizacji wsparcia będą
dostosowane do potrzeb uczestników.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji oraz obszaru realizacji wsparcia zgodnie z
aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu i stanem rekrutacji.
2.3.2. Sposób przygotowania oferty:
 Ofertę należy przygotować w języku polskim i złożyć we wskazanym terminie, korzystając z
załączonego formularza ofertowego –załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
 W kalkulacji należy podać koszt na godzinę oraz koszt ogólny. Należy podać ceny brutto.




Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania
Ofertowego.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca proszony jest o
przedstawienie wraz z ofertą CV mentorów pracujących z daną grupą wraz z dokumentami
potwierdzającymi wskazanymi w pkt. 5 Zapytania, z którego będzie jasno wynikało, iż Wykonawca
spełnia przedmiotowe warunki udziału w postępowaniu.

2.4. Oferty częściowe
Dopuszcza się składanie ofert częściowych jedynie w zakresie wyboru danej grupy uczestników. Nie ma
możliwości złożenia oferty jedynie na część zadań zaplanowanych do realizacji dla jednego Mentora. W
ramach zapytania wyłoniony zostanie min. 1 Wykonawca, który zagwarantuje personel spełniający
kryteria wymienione w pkt. 3.1. do pracy z 3 grupami i maksymalnie 3 Wykonawców. Dopuszcza się
możliwość realizacji zadań Mentora przez jednego oferenta dla więcej niż jednej grupy. Oferent
zobowiązany jest do złożenia deklaracji, z którą grupą uczestników będzie pracował.
2.5. Negocjacje ceny
Dopuszcza się możliwość negocjacji. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z wykonawcą, który w
trybie zapytania ofertowego złożył najlepszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji gdy
najlepsza oferta przewyższa kwotę założoną w budżecie projektu przeznaczoną na ten przedmiot
zamówienia.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu
O udział w wykonaniu zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prawne, instytucje, które osobiście pełnić będą powierzone zadania lub
dysponują i zagwarantują odpowiednią kadrę, jednocześnie spełniającą warunki konieczne:
 Mentor do pracy z grupą posiada wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika,
psychologia, praca socjalna, socjoterapia, socjologia).
 Mentor do pracy z grupą posiada minimum 5-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z
osobami młodymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie.
Doświadczenie w pracy terapeutycznej jest rozumiane szeroko i nie ogranicza się jedynie do form
leczenia wykonywanych przez osoby z uprawnieniami medycznymi. Doświadczenie to rozumiane
pod kątem pracy z osobami młodymi, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (są wykluczone
społecznie lub zagrożone takim wykluczeniem z różnych względów).
 Mentor do pracy z grupą posiada znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na
swobodną komunikację.
 Mentor do pracy z grupą posiada wiedzę w zakresie codziennego funkcjonowania w kraju
przyjmującym uczestników.
 Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy ( w przypadku gdy pełnić będzie zadanie osobiście)
lub delegowanej przez niego kadry w każdym miesiącu, wraz z zaangażowaniem wynikającym z
niniejszego zapytania, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
 Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania części lub całości zadań mentora osobom
trzecim bez zgody i wiedzy Zamawiającego. Do pracy z każdą grupą przypisany i zaangażowany
zostanie minimum jeden mentor realizujący zadania we wszystkich fazach projektu.
3.2. Wykonawcy wykluczeni
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 3. na podstawie złożonego
wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zapisów w CV i formularzu ofertowym.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie
spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w pkt 3.1 i 3.2 warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. WYMAGANE DOKUMENTY
 Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2).
 Życiorys (CV) mentorów angażowanych do pracy z daną grupą
 Kserokopie świadectw pracy lub referencji mentorów potwierdzające doświadczenie w pracy z
osobami młodymi, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
 Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe mentorów.
6. KRYTERIA OCENY OFERT
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
6.1.1. Oferowana cena brutto – 31%
Zasady oceny kryterium "1. Cena" (C).
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Najniższa oferowana cena brutto

C – liczba punktów za cenę =

x 31
Cena oferty badanej brutto

Max. ilość punktów 31.
Cenę należy określić za wykonanie zadań dla każdej grupy odrębnie tj.:
C1. Cena brutto za realizację zadań dla grupy 1 (Szwecja)
C2. Cena brutto za realizację zadań dla grupy 2 (Hiszpania)
C3. Cena brutto za realizację zadań dla grupy 3 (Portugalia)

6.1.2. Doświadczenia w pracy z osobami młodymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub
wykluczonymi społecznie – 30 %
Wykonawca, który wykaże się najdłuższym doświadczeniem liczonym liczbą lat pracy z osobami
młodymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie, otrzyma 30 pkt.,
natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru liczba lat z oferty
badanej/ilość lat z ofert wykonawcy z najdłuższym doświadczeniem.
Max. ilość punktów 30.

6.1.3. Doświadczenia w opracowaniu IPD i doradztwie, prowadzeniu coachingu i
szkoleń/warsztatów z zakresu umiejętności miękkich – 30% (max. 30 pkt.)
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30, według zasady:
 wykazanie doświadczenia w opracowaniu IPD i realizacji doradztwa: ilość godzin przeprowadzonego
doradztwa/ poradnictwa w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej
przedmiotowi Zapytania – max 10 pkt. Wykonawca, który wykaże największą liczbę godzin doradztwa
otrzyma 10 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru liczba godzin

doradztwa z oferty badanej/ilość godzin z ofert wykonawcy z największą ilością godzin.


wykazanie doświadczenia w prowadzeniu coachingu: ilość godzin coachingu w zakresie tożsamym
względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zapytania – max 10 pkt. Wykonawca,
który wykaże największą liczbę godzin coachingu otrzyma 10 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie
mniej, na podstawie wzoru liczba godzin coachingu z oferty badanej/ilość godzin z ofert

wykonawcy z największą ilością godzin.


wykazanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/ warsztatów z zakresu kompetencji miękkich: ilość
godzin przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów kompetencji miękkich w zakresie tożsamym względem
zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zapytania – max 10 pkt. Wykonawca, który
wykaże największą liczbę godzin szkolenia otrzyma 10 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej,

na podstawie wzoru liczba godzin szkolenia z oferty badanej/ilość godzin z ofert wykonawcy z
największą ilością godzin.
Max. ilość punktów 30.

6.1.4. Prezentacja Oferenta – 9% (max 9 pkt.)
W dn. 21 marca 2017r. przeprowadzone zostaną indywidualne prezentacje Oferentów, którzy złożyli oferty w
ustalonym terminie i spełnili wymagania. Godzina prezentacji zostanie ustalona indywidualnie z każdym
Oferentem. Dopuszcza się możliwość ustalenia innego terminu prezentacji, a w szczególnych sytuacjach
przeprowadzenie jej za pomocą technik informatycznych (np. telekonferencja z wykorzystaniem skype itp.).
Oferent przygotowuje i przedstawia prezentację (czas prezentacji: ok. 15 minut), w której zostanie wskazany
sposób działania (m.in. koncepcja pracy z grupą/ uczestnikiem, działania motywujące) Niestawienie się we
wskazanym przez Zamawiającego terminie powoduje otrzymanie 0 punktów w tej kategorii oceny oferty
Wykonawcy.
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 9. Kryterium oceniane jest w zakresie poniższych
obszarów, zgodnie z przewidzianą punktacją:

Koncepcja:
0 pkt – Wykonawca nie przedstawił żadnej koncepcji radzenia sobie z sytuacjami wskazanymi przez
Zamawiającego.
1 pkt – Wykonawca przedstawił ogólną koncepcję radzenia sobie z sytuacjami wskazanymi przez
Zamawiającego, bez wskazania konkretnych metod oraz działań.
2 pkt – Wykonawca przedstawił koncepcję radzenia sobie z sytuacjami wskazanymi przez
Zamawiającego, która uwzględniała powszechnie znane metody oraz działania, bez wskazania
nowatorskich metod oraz form działania.
3 pkt – Wykonawca przedstawił kompletną koncepcję radzenia sobie z sytuacjami wskazanymi przez
Zamawiającego uwzględniającą wprowadzenie zarówno powszechnie znanych jak i nowatorskich
metod oraz form działania.
Komunikatywność:
0 pkt – Wykonawca wyraża się w sposób nieprecyzyjny i mało zrozumiały, a jego wypowiedź nie
odpowiada tematowi prezentacji.
1 pkt – Wykonawca ma problem z formułowaniem jasnych i precyzyjnych wypowiedzi. Zdarza mu
się odbiegać od tematu prezentacji.
2 pkt – Wykonawca wypowiada się w sposób jasny i zwięzły, a jego wypowiedź odpowiada
tematowi prezentacji.
3 pkt – Wykonawca wyraża się w sposób zrozumiały, także w zakresie specjalistycznych kwestii, a
jego wypowiedź odpowiada tematowi prezentacji.

Motywowanie Uczestników/-czek projektu:
0 pkt – Wykonawca przedstawia działania demotywujące, nie wspiera Uczestników/-czek projektu.
1 pkt – Wykonawca nie potrafi skutecznie zmotywować Uczestników/-czek projektu, przedstawione
metody działania są w dużej mierze niedostosowane do grupy docelowej projektu.
2 pkt – Wykonawca tworzy plany działania, stara się pobudzać Uczestników/-czki projektu do
działania, aczkolwiek nie wszystkie z przedstawionych metod są skuteczne.
3 pkt – Wykonawca skutecznie buduje zaangażowanie Uczestników/-czek projektu, tworzy
efektywne plany działania oraz pobudza do działania.
Po przedstawieniu prezentacji każdy z Członków Komisji oceni powyższe obszary przyznając
punkty, zgodnie z powyższymi kryteriami. Ostateczna liczba punktów przyznanych Wykonawcy
będzie stanowiła średnią ocen wszystkich Członków Komisji.
Max. ilość punktów 9.

6.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu
punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów, w
zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończenia prezentacji Oferentów, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w pkt. 9.
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Stypułkowska, tel. (85) 742-41-51, faks
(85) 742-41-51, e-mail m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty
należy
składać
faxem
nr:
(85)
742-41-51,
elektronicznie
pod
adresem:
m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w
Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia 17.03.2017r.,
do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, nadania pocztą. W przypadku
składania ofert pocztą decyduje data nadania tj. data stempla pocztowego. Ofertę złożoną przez
potencjalnego wykonawcę w ostatnim dniu wyznaczonego terminu zmawiający uznaje za ofertę złożoną
w terminie (w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli
przed jego upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej). W przypadku składania ofert
osobiście ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj 7:15 - 15:15 w dniach robocze od poniedziałku
do piątku.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY
10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego
przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (email), jak również zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone
zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie
bez podawania przyczyny swojej decyzji.
10.3. Z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa.

10.4. Wykonawca ma prawo do zmiany mentora pracującego z grupą jedynie w uzasadnionych
przypadkach, niemożliwych do przewidzenia w dniu składania ofert i wyłącznie za zgodą
Zamawiającego. Zmiana personelu możliwa jest wyłącznie na personel spełniający wymagania
minimalne oraz posiadający co najmniej tożsame kompetencje jak personel wskazany w złożonej
Ofercie.
10.5. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 pkt 17 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość:
10.5.1. zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia tj. zmiana mentora, zmiana
terminów realizacji, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,
10.5.2. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
10.5.3. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
10.5.4. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 10.5.1.
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców,
10.5.5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż
209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi
lub dostawy.
10.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez
Zamawiającego o tych okolicznościach.
11. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
…………………………
Pieczęć wykonawcy
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
FORMULARZ OFERTOWY do zapytania nr 6/Horyzonty16
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Dane kontaktowe (tel, fax, e-mail)
NIP/ PESEL

Przedmiot zamówienia

Realizacja zadań Mentora uczestników projektu mobilności
ponadnarodowej

Deklaruję chęć pracy z grupą:

1. Szwecja

C1. Cena brutto za realizację
zadań grupa 1 (grupa

Szwecja)

C2. Cena brutto za realizację
zadań grupa 2 (grupa

Hiszpania)

C3. Cena brutto za realizację
zadań grupa 3 (grupa

Portugalia)

2. Hiszpania

3.Potugalia

Proponowana cena za godzinę pracy brutto ………………. zł
Proponowana cena łączna brutto za 687 godzin pracy…………… zł.
(słownie cena łączna: …………………………………………… zł)
Imię i nazwisko mentora zajmującego się grupą:
……………………………………………………………………
Proponowana cena za godzinę pracy brutto ………………. zł
Proponowana cena łączna brutto za 687 godzin pracy…………… zł.
(słownie cena łączna: …………………………………………… zł)
Imię i nazwisko mentora zajmującego się grupą:
……………………………………………………………………
Proponowana cena za godzinę pracy brutto ………………. zł
Proponowana cena łączna brutto za 687 godzin pracy…………… zł.
(słownie cena łączna: …………………………………………… zł)
Imię i nazwisko mentora zajmującego się grupą:
……………………………………………………………………

Wykształcenie

Doświadczenie w pracy z
osobami młodymi,
zagrożonymi wykluczeniem
społecznym lub wykluczonymi
społecznie

Doświadczenia w opracowaniu
IPD i prowadzeniu doradztwa

Doświadczenia w prowadzeniu
coachingu

Doświadczenia w prowadzeniu
szkoleń/ warsztatów z zakresu
umiejętności miękkich

1. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Szwedzką
posiada/nie posiada* wykształcenia wyższego ukończone na
kierunku ................................................................
2. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Hiszpańską
posiada/nie posiada* wykształcenia wyższego ukończone na
kierunku ................................................................
3. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Portugalską
posiada/nie posiada* wykształcenia wyższego ukończone na
kierunku ................................................................
1. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Szwedzką
posiada/nie posiada* doświadczenie w pracy z osobami młodymi,
zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi
społecznie.
Liczba lat …………………….........................................
2. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Hiszpańską
posiada/nie posiada* doświadczenie w pracy z osobami młodymi,
zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi
społecznie.
Liczba lat …………………….........................................
3. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Portugalską
posiada/nie posiada* doświadczenie w pracy z osobami młodymi,
zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi
społecznie.
Liczba lat …………………….........................................
1. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Szwedzką
posiada/nie posiada* doświadczenie w opracowaniu IPD i
prowadzeniu doradztwa.
Liczba godzin …………………….........................................
2. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Hiszpańską
posiada/nie posiada* doświadczenie w opracowaniu IPD i
prowadzeniu doradztwa.
Liczba godzin …………………….........................................
3. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Portugalską
posiada/nie posiada* doświadczenie w opracowaniu IPD i
prowadzeniu doradztwa.
Liczba godzin …………………….........................................
1. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Szwedzką
posiada/nie posiada* doświadczenie w prowadzeniu coachingu
Liczba godzin …………………….........................................
2. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Hiszpańską
posiada/nie posiada* doświadczenie w prowadzeniu coachingu.
Liczba godzin …………………….........................................
3. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Portugalską
posiada/nie posiada* doświadczenie w prowadzeniu coachingu
Liczba godzin …………………….........................................
1. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Szwedzką
posiada/nie posiada* doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/
warsztatów z zakresu kompetencji miękkich.

Kwalifikacje językowe

Wiedza na temat kraju
przyjmującego

Miesięczne zaangażowanie
zawodowe wynosi

Liczba godzin …………………….........................................
2. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Hiszpańską
posiada/nie posiada* doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/
warsztatów z zakresu kompetencji miękkich.
Liczba godzin …………………….........................................
3. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Portugalską
posiada/nie posiada* doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/
warsztatów z zakresu kompetencji miękkich.
Liczba godzin …………………….........................................
1. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Szwedzką
posiada/nie posiada* znajomość języka angielskiego na poziomie
pozwalającym na swobodną komunikację.
2. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Hiszpańską
posiada/nie posiada* znajomość języka angielskiego na poziomie
pozwalającym na swobodną komunikację.
3. Oświadczam, że mentor wskazany do pracy z grupą Portugalską
posiada/nie posiada* znajomość języka angielskiego na poziomie
pozwalającym na swobodną komunikację.
Oświadczam, że że mentor/ mentorzy wskazani do pracy z grupami
Szwecja i/lub Hiszpania i/lub lub Portugalia posiada/nie posiada*
wiedzę w zakresie codziennego funkcjonowania w krajach
przyjmujących uczestników (Szwecja i/lub Hiszpania i/lub lub
Portugalia).
Oświadczam, że moje zaangażowanie zawodowe lub kadry
delegowaniej do pracy przeze mnie, łącznie z niniejszym projektem
nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 6/Horyzonty16 oświadczam, że:
1. zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. 2 Zapytania
ofertowego,
2. spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 3 Zapytania ofertowego*,
3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. Z
2014r., poz. 1182 z późn. zmianami)

………….……………………
(Miejscowość i data)
*- niepotrzebne skreślić

……………………………………..
(Czytelny podpis)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

…………………………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO
Z ZAMAWIAJĄCYM
Ja niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………...…………………………...............
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Białymstoku lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ZDZ w Białymstoku lub osobami wykonującymi w
imieniu ZDZ w Białymstoku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
…………….dnia………………
………………………………….
(czytelny podpis Wykonawcy)

