Zapytanie ofertowe otrzymałem w dniu ……………………………… Potwierdzam, iż jestem
potencjalnym wykonawcą zamówienia.

…………….…..
Popis i pieczęć.
✄ _____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku z dnia 18.07.2016 r.
w ramach projektu pt. „Wiedza i doświadczenie kluczem do kariery” (nr naboru
POWR.01.02.01-IP.13-12-001/15), realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.2.1
pn. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku, jak tryb stosowany przez Beneficjenta w związku
z ustaloną szacunkowa wartością zamówienia w kwocie poniżej 50 000,00 PLN netto.
Termin złożenia oferty: 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania zapytania, tj. do
dnia 26.07.2016 r. g. 10:00 Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail:
rekrutacjaefs@kwartet.katowice.pl albo osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na
adres: ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice. Pytania dotyczące niniejszego postępowania
można kierować elektronicznie na adres e-mail: rekrutacjaefs@kwartet.katowice.pl.
Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób
transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Rozeznanie realizowane jest w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Sposób upublicznienia zapytania: upublicznienie na stronie Beneficjenta pod adresem
http://www.bezplatne-szkolenia-efs.pl. Upublicznienie nastąpiło w okresie od 18.07.2016
r.do 26.07.2016 r. Dodatkowo zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez
wywieszenia na tablicy ogłoszeń Beneficjenta w jego siedzibie, jak również w Biurze
projektu, mieszczącym się pod adresem ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice.

Opis przedmiotu zamówienia:
Ostatecznym produktem realizowanych działań (w ramach projektowego Zadania nr 1) jest
opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania.
Sposób dokumentowania usług: karta usługi coachingu, Indywidualny Plan Działania.

Wymagania dla wykonawcy - warunki spełnione łącznie:
a) Wykształcenie wyższe kierunkowe. Preferowane studia podyplomowe dotyczące
problematyki coachingu. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu coachingu
potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami) lub
b) Co najmniej 2-letni staż pracy jako coach (w ostatnich 3 latach), poświadczony
odpowiednimi dokumentami.
Coach może stosować te metody lub narzędzia, w zakresie których został przeszkolony i
posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ich stosowanie tego wymaga.
Usługa coachingowa realizowana w formie indywidualnych zajęć z uczestnikami projektu
w ramach Zadania nr 1 pn. „Rekrutacja, zmotywowanie, ustalenie Indywidualnych Planów
Działania”, świadczona w oparciu o umowę zlecenie jako personel projektu (tj. osobiście
przez wykonawcę) lub przed podmiot (wykonawcę). Celem usługi jest opracowanie
Indywidualnego Planu Działania (IPD).
Usługa dla 120 uczestników, łącznie 360 godzin zegarowych spotkań z uczestnikami w
roku 2016 i 2017 r.. Usługi realizowane przez 1 dzień dla 1 osoby, łącznie 3 godziny dla 1
osoby. Czas (harmonogram) i miejsce realizacji uzgadniane na bieżąco z Beneficjentem
na terenie województwa śląskiego. Zakładana frekwencja uczestników: 100%.
Tematyka wsparcia: identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia
oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
Kryteria oceny ofert:
Cena (100%).
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Zamówienie uzyska wykonawca oferujący najniższą cenę pod warunkiem nie
przekroczenia kwot zabezpieczonych w budżecie projektu i spełnieniu warunków dla kadry
realizującej usługę.
Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy.
Podpis, data i pieczęć Beneficjenta: ………………………………………………….
Załączniki:
1. Wzór oferty.

Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

Do: Kancelaria Podatkowa Kwartet S.C.
Łukasz Knapczyk, Bartosz Knapczyk

Oferta
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2016 r. w ramach projektu pt. „Wiedza i
doświadczenie kluczem do kariery”, realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 niniejszym przedkładam ofertę
wykonawcy:
……………………………………………………….
Imię i nazwisko (nazwa) i adres wykonawcy
Oświadczam i zapewniam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym z dnia 18.07.2016
r. dotyczącym usług coachingowych w ramach projektu pt. „Wiedza i doświadczenie
kluczem do kariery”, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do wykonania całości
przedmiotu zamówienia. Spełniam również warunki w zakresie wymaganego
doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych coacha, określone w treści
zapytania ofertowego:
za łączną cenę (brutto) za 1 godzinę świadczonych usług:
________________ zł

Dodatkowo oświadcza i zapewniam, iż:
- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- posiadam niezbędny potencjał techniczny,
- przedmiot zamówienia zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami
prawa oraz standardami przyjętymi dla tego typu usług, jak również zgodnie z
wymaganiami zapisanymi w zapytaniu ofertowym.

…………………………….
Podpis i pieczęć oferenta
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