
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

28-11-2019 

Termin składania ofert 

06-12-2019 

Numer ogłoszenia 

1220106 

Status ogłoszenia 

Zakończone 

Miejsce i sposób składania ofert 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 

Gołdap, sekretariat – I piętro, w terminie do 06.12.2019 r. godz. 10.00. 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego 

 

Instrukcja dla wykonawców  

a) oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

b) ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

c) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap,  

„Doradca zawodowy”, Nie otwierać przed 06.12.2019 r. godz. 10.15 

d) oferty złożone po terminie zostaną nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Jolanta Sztabińska 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

tel. +48 87 615 04 81 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 



1. Przedmiotem zmówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego dla 25 

uczestników projektu pn.: „Garncarska wioska”,  

2. Zakres usługi doradztwa zawodowego obejmował będzie: 

a) grupowe warsztaty z zakresu technik poszukiwania pracy dla 3 grup uczestników, 

obejmujących 2 grupy po 8 osób oraz 1 grupę składająca się z 9 osób w łącznym wymiarze 60 

godzin zegarowych, tj.: 1 grupa uczestników x 4 spotkania, każde po 5 godzin zegarowych, a 

które powinny być przeprowadzone w terminie styczeń – marzec 2020 r. w podziale na 

odrębne sesje tematyczne:  

- uprawnienia do korzystania z różnych form wsparcia, reintegracji społeczno – zawodowej, 

przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych – 3 grupy po 

2 spotkania każde po 5 godzin, 

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy – 3 grupy po 2 

spotkania każde po 5 godzin; 

b) indywidualne konsultacje doradcze w łącznym wymiarze 32 godzin zegarowych 4 dni w 

miesiącu (średnia 1 dzień w tygodniu) po 2 godziny; termin realizacji styczeń - kwiecień 2020 

r. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

85312320-8 Usługi doradztwa 

80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: gołdapski Miejscowość: Gołdap  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem projektu jest podniesienie stopnia wyłączenia 25 osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji gm. Gołdap poprzez przeprowadzenie 

procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 

Przedmiot zamówienia 



1. Przedmiotem zmówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego dla 25 

uczestników projektu pn.: „Garncarska wioska”,  

2. Zakres usługi doradztwa zawodowego obejmował będzie: 

a) grupowe warsztaty z zakresu technik poszukiwania pracy dla 3 grup uczestników, 

obejmujących 2 grupy po 8 osób oraz 1 grupę składająca się z 9 osób w łącznym wymiarze 60 

godzin zegarowych, tj.: 1 grupa uczestników x 4 spotkania, każde po 5 godzin zegarowych, a 

które powinny być przeprowadzone w terminie styczeń – marzec 2020 r. w podziale na 

odrębne sesje tematyczne:  

- uprawnienia do korzystania z różnych form wsparcia, reintegracji społeczno – zawodowej, 

przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych – 3 grupy po 

2 spotkania każde po 5 godzin, 

- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy – 3 grupy po 2 

spotkania każde po 5 godzin; 

b) indywidualne konsultacje doradcze w łącznym wymiarze 32 godzin zegarowych 4 dni w 

miesiącu (średnia 1 dzień w tygodniu) po 2 godziny; termin realizacji styczeń - kwiecień 2020 

r. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

Kod CPV 

85312320-8 

Nazwa kodu CPV 

Usługi doradztwa 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

Harmonogram realizacji zamówienia 

wymagany okres realizacji – od 2 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

Załączniki 

• Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

• zapytanie ofertowe  

• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

• Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  

• Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

• Załącznik nr 5 - wzór umowy - powierzenie przetwarzania danych osobowych  

• Załącznik nr 6 - Wykaz osób  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1388659
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1388645
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1388644
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1388643
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1388641
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1388640
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1388639


Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Warunkiem udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym jest dysponowanie minimum jedną 

osobą posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w obszarze doradztwa 

zawodowego, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy oraz która 

w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, przeprowadziła co najmniej 50 godzin zajęć (indywidualnych lub 

grupowych) w zakresie doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych lub biernych 

zawodowo, obejmującego m.in. opracowywanie indywidualnych planów działania dla osób 

objętych wsparciem lub inny równoważny. 

 

Weryfikacja spełniania powyższego warunku udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym 

nastąpi w oparciu o oświadczenie własne Wykonawcy, złożone w formie wykazu osób – 

którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Warunki zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:  

a) wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do wskazanego w umowie, 

w przypadku: 

- wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 

umowy, na które strony umowy nie miały wpływu, a które uniemożliwiają terminową 

realizację zadania, 

- siły wyższej, 

b) skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego niniejszą umową lub zmiany (ograniczenia) ilości uczestników 

 

Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym Zamawiający dopuszcza 

zmiany umowy  

Zamawiający jednocześnie informuje, że z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia 

zostanie zawarta dodatkowa umowy dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych 

wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

a) oferta (załącznik nr 1): 

b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2)  

c) wykaz osób (załącznik nr 6) jako potwierdzenie warunków udziału w niniejszym zapytaniu 

ofertowym 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na udzieleniu wykonawcy 

wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od daty udzielenia 

zamówienia podstawowego przewidzianych w zapytaniu ofertowym, zamówień na usługi 

polegające na powtórzeniu podobnych usług. 

Ocena oferty 



Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena – znaczenie kryterium - 100 % 

 

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym 

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość 

punktów wg. wzoru 

 

[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10] 

 

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę 

matematyczną w zakresie zaokrąglania.  

 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wynagrodzenie – cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia - pod wyrażeniem „cena”, należy przyjmować pojęcie 

ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 178).  

2. Wynagrodzenie – cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty 

związane z realizacja usługi doradztwa zawodowego.  

3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto oraz cen jednostkowych brutto. 

5. Zamawiający informuje o ryczałtowym charakterze wynagrodzenia.  

6. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. 

7. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, 

za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 

PLN. 

10. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne nieposiadających źródła przychodu 

w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, określonemu w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm)., cena brutto 

oznacza wartość pieniężną wraz ze wszystkimi kosztami występującymi po stronie 

Zamawiającego. 

Wykluczenia 

1. Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, 

które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 



związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo 

lub kapitałowo, 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. 

 

Weryfikacja, powyższego zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w 

załączniku nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 

Informacje o podstawach odrzucenia oferty. 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) została złożona przez podmiot: 

– niespełniający warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

– powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej 

procedury wyboru wykonawcy, 

c) została złożona po terminie składania ofert, 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania; 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

GMINA GOŁDAP 

Adres 

pl. Plac Zwycięstwa 14 

19-500 Gołdap (miasto) 

warmińsko-mazurskie , gołdapski 

Numer telefonu 

(87)6156000 

Fax 

876150800 



NIP 

8471587061 

Tytuł projektu 

Garncarska Wioska 

Numer projektu 

RPWM.11.01.01-28-0030/18-00 

Informacja o wybranym wykonawcy 

Rozstrzygnięte 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena 

Mazursko – Podlaskie Centrum Edukacji 

ul. Popiełuszki 2 

19-500 Gołdap 

oferta złożona 06.12.2019 r., godz. 9:15  

cena ofertowa - 7 360,00 zł brutto 

Pełna lista podmiotów 

Oferta nr 1 - Ośrodek Kształcenia ACADEMY 

organ prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o. 

Os. Bohaterów Września 1a/C 

31-620 Kraków  

oferta złożona 02.12.2019 r.  

cena ofertowa - 12 420,00 zł brutto 

Oferta nr 2 - Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO 

ul. Śródmiejska 4A 

68-200 Żary 

oferta złożona 02.12.2019 r.  

cena ofertowa - 11 224,00 zł brutto 

Oferta nr 3 - Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski 

ul. Powstańców Śląskich 26/2 

45-087 Opole  

oferta złożona 04.12.2019 r.  

cena ofertowa - 8 600,00 zł brutto 

Oferta nr 4 - INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja  

ul. Chełmińska 106A/36 

86-300 Grudziądz  

oferta złożona 05.12.2019 r.  

cena ofertowa - 16 472,00 zł brutto 

Oferta nr 5 - ProcessTeam Sp. z o.o. 

ul. Krucza 16/22 



00-526 Warszawa 

oferta złożona 05.12.2019 r.  

cena po poprawieniu błędów rachunkowych - 14 362,40 zł brutto 

pierwotna cena ofertowa - 16 692,00 zł brutto 

Oferta nr 6 - Mazursko – Podlaskie Centrum Edukacji 

ul. Popiełuszki 2 

19-500 Gołdap 

oferta złożona 06.12.2019 r. godz. 9:15 

cena ofertowa - 7 360,00 zł brutto 
 


