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ZAPYTANIE OFERTOWE 01/16/K 

 
w ramach projektu „Kobieta + biznes = sukces” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
 
 
CDG PRO Sp. z o.o. stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia 
Wykonawcy, który przeprowadzi usługi doradztwa zawodowego przy rekrutacji w ramach projektu 
„Kobieta+biznes=sukces”  
 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
 
CDG PRO Sp. z o.o.. z siedzibą w Świlczy,  

36-072 Świlcza 145B,  

NIP 813-36-11-534 

 
II. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
 
Ofertę należy dostarczyd osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego, albo przesład na adres e-
mail: zamowienia@cdgpro.pl w terminie do dnia 16.09.2016 r. Oferty złożone po w/w terminie nie będą 
rozpatrywane.  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego tj. przeprowadzenie testu 
kompetencji oraz rozmowy badającej gotowośd wskazanych przez Zamawiającego osób do założenia własnej 
działalności gospodarczej. 
Test kompetencji i rozmowa powinny pozwolid na ocenę punktową danej osoby oraz wystawienie 
min. 10 zdaniowej opinii o tej osobie w zakresie jej gotowości do założenia własnej działalności gospodarczej. 
Czas trwania usługi dla jednej osoby: 2h 
Przewidywana ilośd osób: 130 
Przewidywana liczba doradców: 2-6 osób 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem usługi, w ciągu 5 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania, przygotuje 
i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu test kompetencji wraz z metodyką oceny, którym po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego będzie się posługiwał przy ocenie wskazanych przez Zamawiającego osób.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia niezbędnych poprawek w przedstawionej przez Wykonawcę 
dokumentacji lub przekazania Wykonawcy opracowanej przez siebie dokumentacji oceny, którą Wykonawca 
bez sprzeciwu zobliguje się zastosowad, jako obowiązującą w trakcie świadczenia usługi.  
 
Szczegółowy opis grupy docelowej i procedury oceny osób znajduje się w regulaminie rekrutacji uczestników 
- załączniku nr 1 
 

mailto:zamowienia@cdgpro.pl
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KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEO: 85312320-8 Usługi doradztwa  
 
IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Województwo Podkarpackie. W szczególności miasta: Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl, gdzie Zamawiający 
prowadzi biura rekrutacyjne. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA:  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
do wykonania zamówienia w szczególności:  
 
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

doradca zawodowy wskazany w ofercie musi spełniad poniższe minimalne wymagania:  
a. wykształcenie wyższe lub kierunkowe (wymagane CV)  
b. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty dysponuje dwuletnim doświadczeniem lub 

posiadad doświadczenie z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego w łącznym wymiarze co 
najmniej 300 godzin (wymagany opis doświadczenia) 

Opis weryfikacji spełniania warunku: do oferty należy dołączyd: CV doradcy wskazanego w ofercie, 
doświadczenie doradcy wskazanego w ofercie. 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy którzy wpłacą WADIUM w wysokości 500,00 zł 

(słownie: piędset złotych, 00/100). Wadium należy wnieśd w pieniądzu do dnia 15.09.2016r. na konto 
prowadzone w BGZ numer: 97 2030 0045 1110 0000 0426 9560 z dopiskiem: „Wadium – zapytanie 
ofertowe 01/16/K” 

 
Informacje dodatkowe:  
1. Za termin wniesienia wadium uważa się dzieo uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  
2. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona wadium na warunkach określonych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucony.  
3. Wadia Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostaną im zwrócone 

niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
4. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Wpłacone wadium stanowi zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji Zamówienia i zostanie 
zwrócone Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakooczenia realizacji zamówienia.  

 
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni, a wadium przez nich wpłacone zostanie 
zatrzymane. 
 
VI. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW  
 

1. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia.  
2. Zamawiający dopuszcza wyłącznie osobiste wykonywanie usługi. 
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VII. INFORMACJE O WYKLUCZENIU  
 
W postępowaniu nie mogą brad udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d. pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia będącego częścią 
formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 2. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia 
zostaną odrzuceni.  
 
IX. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU OFERTY:  
 
Usługi powinny zostad zrealizowane w terminie wrzesieo 2016 r. – październik 2016r.  
 
X. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  
 
1. Cena netto: 0-80 pkt.  
 
Kryterium „Cena brutto” będzie oceniane wg wzoru: C = Cmin. / Cof. x 80, gdzie:  

a. Cmin. – oznacza łączną cenę brutto oferty zawierającej najniższą cenę  
b. Cof. – oznacza łączną cenę brutto oferty ocenianej  

 
Cena powinna byd podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami w odniesieniu 
do usługi. Cena musi zawierad wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
2. Elastycznośd: 0-20 pkt  
 
Kryterium „Elastycznośd” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwośd 
odwołania zaplanowanej na dany dzieo (dzieo n) godziny doradztwa w tym samym dniu (tj. w dniu n) 
otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 20. Jeśli natomiast zaproponuje, w ofercie w dniu:  

a. n-1 otrzyma 17 punktów,  
b. n-2 otrzyma 14 punktów  
c. n-3 otrzyma 11  punktów  
d. n-4 otrzyma  8  punktów  
e. n-5 otrzyma  5  punktów 
f. n-6  otrzyma 2  punktów 
g. n-7 otrzyma 0 punktów 
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Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie 
wsparcia na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą wsparcia Wykonawca nie może w ramach 
przedmiotowego kryterium określid terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkowad 
będzie odrzuceniem oferty.  
 
XI. DODATKOWE POSTANOWIENIA:  
 
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.  
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.  
3. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi 

uwzględnid koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez 
Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za wykonanie 
usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego ponoszonymi przez 
Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy po odprowadzeniu pochodnych nie będzie 
zatem równowartością ceny podanej w ofercie.  

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli 

uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za 
rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny byd przedstawione przez Wykonawcę 
w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył 
wyjaśnieo lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnieo wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.  
 
 
XII. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem 

ofertowym.  
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:  

a. jej treśd nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,  
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji,  
c. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,  
d. jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w 

załącznikach),  
e. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert. 
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi byd podpisana przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyd do oferty stosowne pełnomocnictwo. Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 


