
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Strefa 50 plus” 

 

Warszawa, dn. 11.03.2015 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01A/ZO/S/ATJ/2015 

 

dotyczące przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć z Doradztwa Zawodowego, 
Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego oraz grupowych Warsztatów Nabywania 
Kompetencji Kluczowych i Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy dla uczestników projektu pt.: 
„Strefa 50 plus” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pacy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka 
ul. Nowolipki  27, 01-010 Warszawa 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych 
i proceduralnych: Paweł Matraszek – koordynator projektu 
e-mail: pawel.matraszek@lingwista.org.pl 
tel. 600857318 
 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadach 
Finansowania PO KL. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 
85.31.23.20-8 – usługi doradztwa 
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
 
V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z Doradztwa Zawodowego, 
Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego oraz grupowych Warsztatów Nabywania 
Kompetencji Kluczowych i Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu „Strefa 50 
plus” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt przewiduje przeprowadzenie dla każdej grupy (4 grupy po 15 osób, łącznie 
60 UP) cyklu szkoleniowo – doradczego, (60 os. po 6h/os.) której przedmiotem będzie analiza 
potrzeb, rynek pracy i warsztat edukacyjny, warsztat samopoznania, ocena zawodowa, 
sporządzanie IPD (60 os. po 4h/os.), której przedmiotem będzie poradnictwo zawodowe do 
wykorzystania dla uczestników projektu w czasie udziału w projekcie (pomoc w wyborze zawodu 
z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających zmianę kwalifikacji, wybór zawodu, 
podjęcie zawodu). Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (4 grupy x 40h = 160h) z zakresu 
prawo pracy, dokumenty aplikacyjne, źródła ofert, techniki poszukiwania pracy, rozmowa 
kwalifikacyjna, cele zawodowe. Trening umiejętności psychospołecznej (4 grupy x 40h = 160h) 
z zakresu komunikacja, autoprezentacja, asertywność, praca zespołowa i indywidualna, metody 
radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo indywidualne wsparcie psychologiczne (60 os. po 4h/os.) 
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(celem wsparcia będzie identyfikacja i pomoc uczestnikom projektu w przezwyciężaniu 
indywidualnych problemów zw. z aktywizacją zawodową, motywowanie, zwiększanie aktywności 
życiowej/zawodowej uczestników projektu). 
Łącznie zamówienie obejmuje przeprowadzenie: 

 360 godzin zajęć indywidualnych (identyfikacja potrzeb szkoleniowych), 

 240 godzin poradnictwo zawodowe, 

 160 godzin warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 

 160 godzin trening umiejętności psychospołecznych, 

 240 godzin indywidualne wsparcie psychologiczne. 

Doradca zawodowy zobowiązany jest do opracowania dla każdego Uczestnika indywidualnego 
planu działania (IPD). 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych, liczba części 3 – szczegółowe 
informacje w punkcie X niniejszego zapytania. 
 

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Szkolenia dla poszczególnych grup będą realizowane w okresie marzec/październik 2015 r., 

z zastrzeżeniem, że równocześnie mogą być prowadzone szkolenia dla wszystkich czterech 

grup w różnych lokalizacjach podregionu sosnowieckiego (Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, 

Sosnowiec, powiat zawierciański, powiat będziński). Szkolenia prowadzone będą: 

 zajęcia indywidualne od poniedziałku do soboty w godzinach/terminie uzgadnianych  

z uczestnikiem projektu, 

 grupowe od poniedziałku do piątku (pomiędzy 8.00 a 17.00).  

 zajęcia indywidualne (identyfikacja potrzeb szkoleniowych) w okresie 

marzec/kwiecień 2015 r., 

 poradnictwo zawodowe w okresie marzec/październik 2015 r., 

 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w okresie marzec/kwiecień 2015 r., 

 trening umiejętności psychospołecznych w okresie marzec/kwiecień 2015 r., 

 indywidualne wsparcie psychologiczne w okresie marzec/październik 2015 r.,. 

Szczegółowe harmonogramy szkoleń zostaną przedstawione  Zamawiającemu po 

zrekrutowaniu uczestników projektu.   

2. Szkolenia dla poszczególnych grup będą realizowane w podregionie sosnowieckim 
(Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, powiat zawierciański, powiat będziński)., 
w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.  
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki 
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i dysponują personelem spełniającym poniższe warunki: 

a) prowadzący: PZ, IPS i WAPP doradcy zawodowi (wykształcenie kierunkowe, wiedza 

nt. rynku pracy, poradnictwa zawodowego, kształcenia ustaw., aktów prawnych dot. rynku 

pracy), 

b) prowadzący posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć grupowych z zakresu 

„WAPP i TUP doradcy zawodowego” dla minimum 60 osób w grupach po minimum 10 os. 

w grupie zrealizowanych w ramach jednego zlecenia, 

c) prowadzący posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć „indywidualne wsparcie 

psychologiczne” dla minimum 60 osób zrealizowanych w ramach jednego zlecenia, 

d) prowadzący TUP i psycholodzy (wykształcenie kierunkowe i wiedzę niezbędną do 

prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego), 

e) Oferenci dysponują minimum 4 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 

z zakresu „WAPP i TUP doradcy zawodowego” posiadającymi  wykształcenie kierunkowe 

oraz 2 osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia z zakresu „indywidualne 

wsparcie psychologiczne” posiadającymi  wykształcenie kierunkowe. 

3. Oferta musi zawierać: 

a) Cenę (brutto) za przeprowadzenie jednej godziny indywidualnego wsparcia 

psychologicznego, PZ, IPS oraz WAPP i TUP obejmującego elementy wskazane  

w przedmiocie zamówienia oraz cenę łączną, 

b) oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VII.2 w zakresie 

doświadczenia oferenta/osób przewidzianych do realizacji zamówienia, 

c) prezentację doświadczenia oferenta w zakresie tematyki zgodnej z przedmiotem 

zamówienia - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – wraz z dokumentami 

potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług (referencje, protokoły 

odbioru, itp.), 

d) prezentację osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich 

kwalifikacjach oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje, 

e) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

f) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, 

g) zaświadczenie o niekaralności, 

h) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy. 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dostarczyć osobiście lub przesłać 

z dopiskiem na kopercie: 
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„Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 01A/ZO/S/ATJ/2015  

„Strefa 50 plus”. 

Nie otwierać do 26.03.2015 r.” do godz. 16:00 

2. Oferty można składać w siedzibie firmy Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja 

Turystyki Językowej Iwona Kostecka, Nowolipki 27, 01-010 Warszawa  

3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 

4. Termin: oferty należy składać najpóźniej do 26.03.2015 roku do godziny 16:00. 

O terminie złożenia decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. 

5. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 

 

IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 
W procesie wyboru Wykonawcy kursów pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria: 

 
1. Cena - 55% (maksymalnie 55 pkt.), 

2. Doświadczenie - 45% (maksymalnie 45 pkt.). 
 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia z indywidualnego 

doradztwa zawodowego - dla 60 osób (360 godzin zajęć indywidualnych - identyfikacja potrzeb 

szkoleniowych oraz 240 godzin poradnictwo zawodowe). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8 – usługi doradztwa 

3) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 55% (maksymalnie 55 pkt) 

2. Doświadczenie potwierdzone w zajęciach indywidualnego doradztwa zawodowego - 45% 

(maksymalnie 45 pkt). 

Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty: 
 
1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie 

wsparcia wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego  
 

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: 
 
   Najniższa cena oferty 

Liczba punktów = --------------------------------------- x 100 x 55% 
   Cena badanej oferty 
 

Maksymalna liczba punków: 55 
 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Strefa 50 plus” 

 

2. Kryterium doświadczenia i liczby osób objętych wsparciem w postaci wsparcia 
indywidualnego doradztwa zawodowego. Ocenie podlegać będzie liczba osób objętych 
ww. wsparciem w okresie 3 lat przed upływem terminu składania oferty, którą należy 
wykazać w załączniku nr 1). Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte 
wykonanie wykazanych usług (referencje, protokoły odbioru, itp.). 
 
Punkty za liczbę przeprowadzonych zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego będą 
obliczane wg wzoru: 

 
Liczba osób objętych wsparciem badanej oferty 

 Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 x 45% 
Największa liczba osób objętych wsparciem oferty 

 
Maksymalna liczba punków: 45 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zajęcia z indywidualnego wsparcia psychologicznego. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: indywidualne wsparcie 

psychologiczne - dla 60 osób (240 godzin indywidualne wsparcie psychologiczne).  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne. 

3) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 55% (maksymalnie 55 pkt) 

2. Doświadczenie potwierdzone w zajęciach indywidualnego wsparcia psychologicznego - 

45% (maksymalnie 45 pkt). 

 
Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty: 

 
1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie 

wsparcia wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego  
 

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: 
 
   Najniższa cena oferty 

Liczba punktów = --------------------------------------- x 100 x 55% 
   Cena badanej oferty 
 

Maksymalna liczba punków: 55 
 

2. Kryterium doświadczenia i liczby osób objętych wsparciem w postaci wsparcia 
indywidualnego wsparcia psychologicznego. Ocenie podlegać będzie liczba osób objętych 
ww. wsparciem w okresie 3 lat przed upływem terminu składania oferty, którą należy 
wykazać w załączniku nr 1). Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte 
wykonanie wykazanych usług (referencje, protokoły odbioru, itp.). 
 
Punkty za liczbę przeprowadzonych zajęć indywidualnego wsparcia psychologicznego będą 
obliczane wg wzoru: 

 
Liczba osób objętych wsparciem badanej oferty 

 Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 x 45% 
Największa liczba osób objętych wsparciem oferty 
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Maksymalna liczba punków: 45 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zajęcia grupowych z zakresu „WAPP i TUP”. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zajęcia grupowe z zakresu 

„WAPP i TUP” - dla 60 osób (160 godzin warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz 160 

godzin trening umiejętności psychospołecznych). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8 – usługi doradztwa. 

3) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1. Cena - 55% (maksymalnie 55 pkt) 

2. Doświadczenie potwierdzone w prowadzeniu zajęć grupowych z zakresu „WAPP i TUP 

doradcy zawodowego” - 45% (maksymalnie 45 pkt). 

 
Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty: 

 
1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie 

wsparcia wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego  
 

Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: 
 
   Najniższa cena oferty 

Liczba punktów = --------------------------------------- x 100 x 55% 
   Cena badanej oferty 
 

Maksymalna liczba punków: 55 
 

2. Kryterium doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć grupowych z zakresu „WAPP i TUP” - 
Ocenie podlegać będzie liczba zajęć grupowych (za zajęcia grupowe rozumie się zajęcia dla 
min. 10 osób) z zakresu „WAPP i TUP” w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 
oferty, którą należy wykazać w załączniku nr 1). Do oferty należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (referencje, protokoły odbioru, itp.).  

 
Punkty za liczbę przeprowadzonych zajęć grupowych będą obliczane wg wzoru: 

 
Liczba osób objętych wsparciem badanej oferty 

 Liczba punktów = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 x 45% 
Największa liczba osób objętych wsparciem oferty 

 
Maksymalna liczba punków: 45 

 
XI.  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA 

UMOWY: 
 
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 

oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za 
przesłanie / złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu. 

2. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do 
Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia 
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przez Zamawiającego. 

4. Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Zasadach 
finansowania POKL 

5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym. 

6. Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku postępowania 
do każdego podmiotu, który złożył ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie 
internetowej http://www.50plus.lingwista.org.pl 

7. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana  
e-mailowo lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo 
zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, 
w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert 
przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację 
niniejszego zamówienia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

10. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego. 

11. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na 
warunkach określonych przez Zamawiającego (Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego Zapytania ofertowego). 

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  
z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu 
na realizację niniejszego zamówienia. 

13. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują, osobiście, faksem, pocztą lub drogą elektroniczną.  
 

XII.  INFORMACJE O WYKLUCZENIU 

 

1. W postępowaniu nie mogą brać udział przedmioty, 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, 

w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawanie 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. 

 

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego 

załącznika nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty które nie złożą oświadczenia – 

nie będą brane pod uwagę. 

http://www.50plus.lingwista.org.pl/
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XIII.  INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz 

Zasadach Finansowania PO KL. 

2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655). 

3. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie PO KL sztywno skalkulowane kwoty 

na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z wybranym zgodnie  

z procedurami określonymi w zapytaniu ofertowym Wykonawcą lub odstąpić od podpisania 

umowy. 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

….……………………………. 

podpis osoby upoważnionej
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Załącznik 1 – do Zapytania ofertowego  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
……….………………………….. 

         /miejscowość i data/ 
 
WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy: ………………………… 

Adres: ………………………… 

Tel. kontaktowy: ………………………… 

e-mail: ………………………… 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Ośrodek Nauczania Języków Obcych  

Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka 

ul. Nowolipki  27, 01-010 Warszawa 

 

  

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 01A/ZO/S/ATJ/2015 dotyczące przeprowadzenie zajęć  

z Doradztwa Zawodowego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników 

projektu pt.: „Strefa 50 plus” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu 

oświadczam, iż  

 

 
1. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie  

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia  za cenę:  

 

Kurs 
Liczba 
godzin 

Cena jednostkowa 
(brutto/h) 

Wartość łączna oferty 
(2 x 3) 

1 2 3 4 

zajęć indywidualnych (identyfikacja potrzeb 

szkoleniowych) 
360 

  

 poradnictwo zawodowe 240 
  

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 160 
  

trening umiejętności psychospołecznych 160 
  

indywidualne wsparcie psychologiczne 240 
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2. Oświadczam, że liczba osób objętych wsparciem będącym przedmiotem niniejszego 

zapytania ofertowego w okresie 3 lat przed upływem terminu składania oferty przedstawia 

się następująco: 

Rodzaj wsparcia 

Liczba osób objętych wsparciem 

w latach: 
 

Ogółem 
 

zajęcia indywidualne 
(identyfikacja potrzeb 

szkoleniowych) 

2012  

 

2013  

2014  

2015  

Rodzaj wsparcia 

Liczba osób objętych wsparciem 

w latach: 
 

Ogółem 
 

poradnictwo zawodowe 

2012  

 

2013  

2014  

2015  

Rodzaj wsparcia 

Liczba grup objętych wsparciem 

w latach: 
 

Ogółem 
 

warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy 

2012  

 

2013  

2014  

2015  

Rodzaj wsparcia 

Liczba grup objętych wsparciem 

w latach: 
 

Ogółem 
 

trening umiejętności 
psychospołecznych 

2012  

 

2013  
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2014  

2015  

Rodzaj wsparcia 

Liczba osób objętych wsparciem 

w latach: 
 

Ogółem 
 

indywidualne wsparcie 
psychologiczne 

2012  

 

2013  

2014  

2015  

 
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych 

usług (referencje, protokoły odbioru, itp.) 

3. Oświadczam, że znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

4. Oświadczam, że posiadam/osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację 

zlecenia posiadają wymagane kwalifikacje i doświadczenie, o których mowa w pkt VII.2. 

5. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

….……………………………. ….……………………………. 
Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik 2 – do Zapytania ofertowego  

 

 
 
………..………………………… 
                 Oferent 
 

 
Dotyczy zapytania ofertowego nr w ramach projektu pt.: „Strefa 50 plus” 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH 
 
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………............................................................ 

uprawniony do reprezentowania: 

Nazwa firmy....................................................................................................................................... 

Adres firmy......................................................................................................................................... 

NIP............................................................................................................................................…….. 

oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj. Ośrodek 

Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka w szczególności 

poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawanie 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. 

 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją 

najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. 

 

 
….……………………………. ….……………………………. 
Miejscowość i data podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik 3 – do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR ………… 

 

na przeprowadzenie zajęć z …………………………………………  

 

 

zawarta w dniu ………………………… r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka 

ul. Nowolipki  27, 01-010 Warszawa 

reprezentowaną przez ………………………………………, 

zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 

a 

…………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………… 

…………………………………zarejestrowaną w ……………………………… pod nr …………………, NIP 

………………………, REGON ……………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę zajęć z Doradztwa 

Zawodowego, Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego oraz grupowych Warsztatów Nabywania 

Kompetencji Kluczowych i Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy” dla 60 uczestników projektu pn. 

„Strefa 50 plus" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

1. Ramowy program kursu winien obejmować: 

 …………………………………………………………….., 

2. Zajęcia realizowane będą dla 60 osób. Łącznie Wykonawca ma do przeprowadzenia ……………….. 

godzin dydaktycznych zajęć. 

§ 2 

1. Czynności określone w § 1 będą wykonywane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 października 

2015 r., w terminach wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Ponadto Zleceniodawca zastrzega sobie 

możliwość zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi. Zleceniodawca poinformuje 

Wykonawcę o terminie kursu lub ewentualnej zmianie terminu najpóźniej 3 dni przed danym 

szkoleniem. 

 

2. Zleceniodawca nie przewiduje możliwość dokonania przez Wykonawcę zmian terminów zajęć.  

Ze strony Zleceniodawcy przewiduje się możliwość dokonania zmiany uczestników szkolenia. 

3. Miejsce realizacji usługi wskazane będzie przez Zleceniodawcę najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem 

szkolenia. Szkolenia realizowane będą w podregionie sosnowieckim (Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, 

Sosnowiec, powiat zawierciański, powiat będziński).  
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§ 3 

1. Strony umowy za przeprowadzenie kursu ustalają łączną kwotę …………………… zł (słownie: 

……………………………… złotych) brutto, tj.  …………………………… zł za 1 godzinę zajęć 

dydaktycznych.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie rozliczenia za każdą 

zrealizowaną część na podstawie wystawionej faktury (po dostarczeniu prawidłowo uzupełnionej 

dokumentacji szkoleniowej). Należność za przeprowadzone szkolenie będzie płatna przelewem na 

konto do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury pod warunkiem posiadania na 

koncie projektu środków od Instytucji Pośredniczącej i Banku Gospodarstwa Krajowego. 

3. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, chyba że 

opóźnienie spowodowane jest nieprzekazaniem środków na konto Zleceniodawcy od Instytucji 

Pośredniczącej i Banku Gospodarstwa Krajowego. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia 

zajęć oraz dysponuje minimum 6 wykładowcami o odpowiednich kwalifikacjach zdolnymi do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zapisami niniejszej umowy, przepisami prawa krajowego oraz europejskiego, jak również 

najwyższymi standardami przyjętymi w tego typu działaniach. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w razie stwierdzenia nienależytego 

wykonywania jej postanowień przez Wykonawcę i nie usunięcia wskazanych uchybień w czasie  

3 dni od przekazania takiej informacji. 

§ 5 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia szkolenia/zajęć z zakresu: 

- ……………………………………………………………………….….. 

2) prowadzenia zajęć przez wybranego wykładowcę w ustalonym terminie, a w razie wystąpienia 

obiektywnych przesłanek uniemożliwiających prowadzenie zajęć, poinformowanie o tym 

Zamawiającego oraz zapewnienia zastępstwa, 

3) w przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa osoba zastępująca musi mieć kwalifikacje 

równe bądź wyższe niż kwalifikacje wybranego wykładowcy,  

4) systematycznego potwierdzania odbycia zajęć, prawidłowego i rzetelnego uzupełniania 

dokumentacji szkoleniowej, tj. dziennika, indywidualnego planu działania oraz innych 

dokumentów związanych z realizacją szkolenia.  

2. Będące przedmiotem umowy szkolenie odbędzie się we wskazanym przez Zamawiającego miejscu  

w podregionie sosnowieckim (Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, powiat zawierciański, powiat 

będziński).. 

3. Zajęcia będą prowadzone metodą tradycyjną bez wykorzystania e-learningu.  

4. Terminy szkolenia, które przeprowadzić ma Wykonawca, określa Harmonogram szkoleń. Wszelkie 

zmiany w Harmonogramie szkoleń przekazywane są drogą mailową na bieżąco. 
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§ 6 

1. Warunkiem wystawienia dla Zleceniodawcy faktury VAT ze stawką „zwolniony” jest: 

a) załączenie oświadczenia Zleceniodawcy potwierdzającego finansowanie usługi ze środków 

publicznych i umożliwienie wglądu do umowy z Instytucją Pośredniczącą, 

b) złożenie oświadczenia Zleceniodawcy, że wszelkie płatności wynikające z niniejszej umowy 

pokrywanie będą wyłącznie z konta bankowego Projektu, 

c) złożenie oświadczenia Zleceniodawcy o spełnianiu warunków do zwolnienia z opodatkowania 

podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

§ 7 

1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. 

Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych uczestników projektu realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób 

pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

zgromadzonych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007. 

2. Powierzone dane osobowe uczestników projektu mogą być przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu pt. „Strefa 50 plus”, w terminie od 

dnia wejścia w życie niniejszej umowy do dnia jej zakończenia. 

§ 8 

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszej 

umowie, w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. 

Nr 100, poz. 1024). 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, podejmie środki zabezpieczające 

zbiór danych osobowych, o których mowa w art. 36–39 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji 

Zarządzającej na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, 

a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez 

niego lub osoby, o których mowa w ust. 3, obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

5. Wykonawca umożliwi Zleceniodawcy w miejscach, w których są przetwarzane dane osobowe, 

dokonanie kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia tych danych 
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osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane 

podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia kontroli. 

6. W przypadku powzięcia przez Zleceniodawcę wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, 

z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi 

Zleceniodawcy, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie 

upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości 

przetwarzania oraz zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Zleceniodawcę, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub przez 

podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie 

odrębnych przepisów. 

§ 9 

1. Wykonawca na żądanie Zleceniodawcy lub podmiotów uprawnionych do kontroli projektu, 

o którym mowa w § 1 ma obowiązek przedstawić do wglądu dokumenty związane z realizacją 

niniejszej umowy, w tym dokumenty finansowe. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prawidłowość realizacji szkoleń może zostać kontrolowana 

przez  uprawnione instytucje krajowe, instytucje wdrażające POKL, instytucje Unii Europejskiej, 

w szczególności: 

a) Ministerstwo Finansów, 

b) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 

c) Urząd Kontroli Skarbowej, 

d) Regionalne Izby Obrachunkowe, 

e) Najwyższą Izbę Kontroli, 

f) Komisję Europejską, 

g) Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom OLAF, 

h) Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w zakresie przedmiotu umowy 

znanych mu w chwili podpisywania umowy oraz w zakresie, w jaki doświadczony wykonawca może je 

przewidzieć. 

§ 10 

Do bieżących kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy strony upoważniają: 

- ze strony Wykonawcy ……………………………… 

- ze strony Zleceniodawcy ……………………………… 

§ 11 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie 

kar umownych. 
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2. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 30% kwoty umownej (słownie: trzydzieści procent) 

3. W przypadku nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę zadań, których 

realizacji podjął się w ramach zleconego przez Zleceniodawcę harmonogramu czynności 

(np. niezrealizowanie zajęć w terminie z winy Wykonawcy, skracanie zajęć ustalonych  

w harmonogramie, powtarzające się zastrzeżenia uczestników odnośnie realizacji zajęć, brak reakcji 

na pojawiające się problemy związane z realizacją zajęć, itp.), Zamawiający może naliczyć karę 

umowną w wysokości do 100 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie jednego miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

§ 12 

1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie,  

a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby 

Zleceniodawcy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

3. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 

4. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy 

na osobę trzecią, wymaga dla swojej ważności pisemnej zgody drugiej strony. 

§ 13 

1. Niniejsza umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 14 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) oświadczenie Zleceniodawcy potwierdzającego finansowanie usługi ze środków publicznych, 

b) oświadczenie Zleceniodawcy o wykonywaniu płatności wynikających z niniejszej umowy 

wyłącznie z konta bankowego projektu, 

c) oświadczenie Zleceniodawcy o spełnianiu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

WYKONAWCA  ZLECENIODAWCA 

 

 

….…………………………….     ….……………………………. 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Strefa 50 plus” 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

Oświadczenie Zleceniodawcy potwierdzającego  

finansowanie usługi ze środków publicznych. 

 

Oświadczam, że przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. „Strefa 50 plus" 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.1 Poprawa 

dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 

 

 

 

….……………………………. 

podpis osoby upoważnionej 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Strefa 50 plus” 

 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

Oświadczenie Zleceniodawcy o wykonywaniu płatności wynikających z niniejszej 

umowy wyłącznie z konta bankowego projektu. 

 

Oświadczam, iż płatności za zrealizowanie przedmiotu umowy będą dokonywane 

z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego nr …………………………………………….. 

 

 

….……………………………. 

podpis osoby upoważnionej 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Strefa 50 plus” 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

 

Oświadczenie Zleceniodawcy o spełnianiu warunków do zwolnienia z 

opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. 

 

Oświadczam, iż w ramach projektu pn. „Strefa 50 plus” realizowana jest usługa kształcenia 

zawodowego i/lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 p. 29 ustawy z dnia 

29 października 2010r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

 

 

….……………………………. 

podpis osoby upoważnionej 


