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

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

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku
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
fakultatywnie.
Termin złożenia oferty: 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania zapytania, tj. do
dnia 17.06.2016 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 10.06.2016
do 17.06.2016 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:
Usługa pośrednictwa pracy dla 120 uczestników projektu, po 7 godzin zegarowych dla
każdego uczestnika, co daje łącznie 840 godzin pośrednictwa pracy. W ramach usługi
pośrednik pracy będzie wspomagał uczestników projektu w procesie poszukiwania pracy
(wyszukiwanie ofert, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów
kwalifikacyjnych). W 2016 roku zostanie zrealizowanych 340 godzin pośrednictwa pracy,
natomiast w 2017 roku zostanie zrealizowane 500 godzin. Pośrednik będzie zatrudniony
na umowę zlecenie jako personel projektu (wykona działania osobiście).

Pośrednictwo pracy może prowadzić osoba, która łącznie posiada:
a) wykształcenie kierukowe w danej dziedzinie lub minimum 2 letnie doświadczenie
zawodowe , preferowane jest wykształcenie wyższe,
b) niezbędne umiejętności interpersonalne,
Z uwagi na specyfikę projektu Zamawiający informuje, iż szczegółowe lokalizacje
oraz terminy realizacji usług będą przekazywane wybranemu Wykonawcy na
bieżąco, w miarę rekrutacji poszczególnych uczestników projektu.
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.
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 10.06.2016 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 10.06.2016
r. dotyczącym usług pośrednictwa pracy 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 pośrednika pracy, 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,
- usługę wykonam osobiście, jako personel projektu.

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

