ZAPYTANIE OFERTOWE DO ROZEZNANIA RYNKU nr 1/PK2/2016
w ramach projektu Pracownia kompetencji 2 nr POWR.01.02.02-06-0224/15-00 realizowanego w
ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych przez ASENTIA CONSULTING Monika Grzesiak-Chmura, dotyczące osobistego
przeprowadzenia diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz poradnictwa
zawodowego indywidualnego.
I. ZAMAWIAJĄCY
ASENTIA CONSULTING Monika Grzesiak-Chmura
Siedziba Zamawiającego: 20-060 Lublin, ul. Głowackiego 35 lok. 363
NIP: 712-239-48-25, REGON: 060578672
tel./fax: 81 473 26 54, e-mail: info@asentia.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku.
2. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku
oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym rozeznaniu rynku kryteriami oceny.
3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
III. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU
Przedmiotem rozeznania rynku jest osobiste przeprowadzenie diagnozy możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego oraz poradnictwa zawodowego indywidualnego zgodnie
z poniższą specyfikacją:
CZĘŚĆ I: DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Założenia organizacyjne diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego:
 Godzina dydaktyczna = 60 minut.
 Łączna liczba godzin dydaktycznych: 150 godz. (3 godz./osoba x 50 osób – uczestników
projektu).
 Okres realizacji VI-VII. 2016 r. w dni robocze (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-19.00) zgodnie
z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.
 Do realizacji usługi zostanie wyłonionych 2 Wykonawców.
Informacje dodatkowe: celem diagnozy jest identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, potrzeb i
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, dobór ścieżki szkoleniowej do potrzeb i możliwości
uczestników projektu, zdefiniowanie umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych,
diagnostyka osobowości, uzdolnień, zainteresowań przy zastosowaniu testów, ankiet, ćwiczeń, które
pozwolą planować karierę zawodową i dobór zawodu. Każda z osób – uczestników projektu odbędzie
dwa 1,5-godzinne spotkania z doradcą zawodowym.
CZĘŚĆ II. PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE
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Założenia organizacyjne poradnictwa zawodowego indywidualnego:
 Godzina dydaktyczna = 60 minut.
 Łączna liczba godzin dydaktycznych: 250 godz. (5 godz./osoba x 50 osób – uczestników
projektu).
 Okres realizacji VI-X. 2016 r. w dni robocze (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-19.00) zgodnie
z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.
 Do realizacji usługi zostanie wyłonionych 2 Wykonawców.
Informacje dodatkowe: celem poradnictwa jest określenie sytuacji zawodowej uczestników projektu
w kontekście potrzeb rynku pracy, wzmocnienie aktywności i motywacji w budowaniu i realizacji
planu zawodowego - zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego, podnoszenia, uzupełnienia
kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wybór miejsc stażowych, analiza rynku pracy w zakresie
potencjalnych stanowisk i pracodawców, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
opracowanie Indywidualnego Planu Działania z propozycjami rozwiązań problemów zawodowych,
weryfikacja realizacji Indywidualnego Planu Działania po odbyciu szkoleń. Każda z osób – uczestników
projektu odbędzie dwa 2,5-godzinne spotkania z doradcą zawodowym.
IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawców realizujących I i/lub II część zamówienia będzie:
1. Przeprowadzenia poradnictwa zawodowego i/lub diagnozy możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego w Lublinie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Przygotowanie programu zajęć i materiałów dydaktycznych, w tym m.in. Indywidualne Plany
Działania, testy, ankiety, ćwiczenia, inne dokumenty pozwalające na przeprowadzenie
diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników oraz poradnictwa
zawodowego indywidualnego.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzoną diagnozą możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego i poradnictwem zawodowym indywidualnym m.in. dzienników
zajęć, list obecności, kart diagnozy, kart doradczych, Indywidualnych Planów Działania,
miesięcznej ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z
innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów – łączne
zaangażowanie zawodowe w realizację zadań przez Wykonawcę nie może przekroczyć 276
godz. miesięcznie.
4. Przedkładanie miesięcznych protokołów wskazujących prawidłowe wykonanie zadań, liczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań
w projekcie.
5. Poinformowanie uczestników, iż wsparcie organizowane jest w ramach projektu „Pracownia
kompetencji 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
6. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej udzielenie wsparcia, w tym
m.in. Indywidualnych Planów Działania Uczestników/Uczestniczek projektu oraz kart
diagnozy i kart doradczych po udzielanym wsparciu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
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7. Oznaczenie materiałów wykorzystywanych podczas diagnozy możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego i poradnictwa zawodowego indywidualnego zgodnie z aktualnie
obowiązującymi „Zasadami promocji i oznakowania projektów” w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój. Wzór papieru projektu zostanie dostarczony przez Zamawiającego.
8. Umożliwienie Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej PO WER (Wojewódzkiemu Urzędowi
Pracy w Lublinie) i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z
realizacją usług w ramach projektu oraz do kontroli na miejscu w trakcie realizacji usług.
9. Przygotowanie szczegółowego programu diagnozy i poradnictwa zawodowego
indywidualnego z uwzględnieniem wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym
jego etapie i zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest
zobowiązany.
V.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub są osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą – pod warunkiem, że zadania wynikające z zawartej
umowy w ramach prowadzonego postępowania będą wykonywać osobiście,
2. posiadają wykształcenie wyższe. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na
podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kserokopii dyplomu/świadectwa ukończenia studiów.
3. posiadają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i/lub
studiów, których program obejmował przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego lub
doradztwa personalnego. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
przedłożonej przez Wykonawcę kserokopii dyplomu/świadectwa ukończenia studiów.
4. posiadają minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu diagnozy możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego i/lub poradnictwa zawodowego/doradztwa zawodowego.
Przez minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe rozumie się minimum 24 miesiące
kalendarzowe zaangażowania w wykonywaniu obowiązków zawodowych doradcy zawodowego
prowadzącego diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i/lub poradnictwo
zawodowe/doradztwo zawodowe. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę kserokopii dokumentów potwierdzających
doświadczenie zawodowe (referencje lub zawarte umowy).
5. przeprowadzili minimum 200 godz. zajęć i/lub warsztatów w zakresie diagnozy możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego i/lub poradnictwa zawodowego/doradztwa zawodowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie przedłożonych przez
Wykonawcę kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (referencje
lub zawarte umowy).
6. suma całkowitego osobistego zaangażowania zawodowego Wykonawcy w szczególności z tytułu
stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej
działalności gospodarczej w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz w realizację działań finansowanych z innych źródeł nie
przekracza 276 godz. miesięcznie,
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7.

8.

9.

nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt
interesów lub podwójne finansowanie,
nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowanie 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 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.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w opisie
przedmiotu rozeznania rynku.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym
Rozeznaniu rynku i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
Ten sam Wykonawca może składać ofertę zarówno na realizację części I jak i na realizację części
II.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane
oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście
oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę, przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane.
Ofertę należy sporządzić na piśmie według wzoru formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku i przedłożyć wraz z pozostałymi wypełnionymi
załącznikami, tj.:
a) załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy,
b) załącznik nr 3 – Wykaz przeprowadzonych godzin diagnozy możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego i/lub doradztwa/poradnictwa zawodowego,
c) załącznik nr 4 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację zadań z tytułu stosunku pracy,
stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności
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gospodarczej w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności oraz w realizację działań finansowanych z innych źródeł,
d) załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym.
Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i
doświadczenie zawodowe Wykonawcy wykazane w załączniku nr 2 i 3. Kserokopie dokumentów
należy parafować za zgodność oryginałem, opatrzyć własnoręcznym podpisem i aktualną datą.

6.

VII.
1.

OPIS SPOSOBU I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta powinna być przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres: ASENTIA
CONSULTING ul. Głowackiego 35 lok. 363 (III piętro), 20-060 Lublin do dnia 23 czerwca 2016 r.
do godziny 13.00.
Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych
wymagań nie będą podlegać ocenie.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do ASENTIA CONSULTING.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część zamówienia lub na wszystkie części.
Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Katarzyna Grzesiak, k.grzesiak@asentia.pl, tel./fax. 81 473
26 54.

2.
3.
4.
5.
6.
VIII.

KRYTERIA OCENY

Zamawiający oceni złożone oferty, przyznając odpowiednią liczbę punktów każdej z części
zamówienia, zgodnie z następującymi kryteriami:
WAGA
L.P.
NAZWA KRYTERIUM
PUNKTOWA
Cena
1.
20
Doświadczenie w prowadzeniu diagnozy możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego i/lub doradztwa/poradnictwa zawodowego
2.
40
w godzinach
Doświadczenie w prowadzeniu diagnozy możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego i/lub doradztwa/poradnictwa zawodowego
3.
30
w latach
4.

Dodatkowe kursy/ szkolenia podnoszące kwalifikacje

10
RAZEM

100

KRYTERIUM 1. CENA
Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących kryteriów:
 cena za przeprowadzenie 1 godziny1 diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego/doradztwa zawodowego indywidualnego brutto w złotych
Wykonawca podaje cenę zryczałtowaną uwzględniającą wszelkie ewentualne koszty (m.in. składki na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług).
1

1 godzina = 60 minut
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Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 20 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę
punktów wyliczoną wg wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 20 pkt.
Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 1).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest
rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności jest
niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez Wykonawcę.
KRYTERIUM 2. DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SZKOLEŃ LICZONE W GODZINACH
Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących kryteriów:
 liczba przeprowadzonych diagnoz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i/lub
doradztwa/poradnictwa zawodowego: powyżej 200 godz. do 500 godz. – 10 pkt.
 liczba przeprowadzonych godzin diagnoz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i/lub
doradztwa/poradnictwa zawodowego: powyżej 500 godz. do 1000 godz. – 20 pkt.
 liczba przeprowadzonych godzin diagnoz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i/lub
doradztwa/poradnictwa zawodowego: powyżej 1000 godz. do 1500 godz. - 30 pkt.
 liczba przeprowadzonych diagnoz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego i/lub
doradztwa/poradnictwa zawodowego: powyżej 1500 godz. – 40 pkt.
Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o wykaz stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego w każdej z części, na którą Wykonawca składa ofertę i na podstawie przedłożonych
dokumentów.
KRYTERIUM 3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W DZIEDZINIE ZGODNEJ Z TEMATYKĄ SZKOLEŃ W
LATACH
Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących kryteriów:
 liczba lat doświadczenia zawodowego w realizacji diagnoz możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego i/lub doradztwa/poradnictwa zawodowego: powyżej 2 lat – 3 lata – 10 pkt.
 liczba lat doświadczenia zawodowego w realizacji diagnoz możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego i/lub doradztwa/poradnictwa zawodowego: powyżej 3 lata – 4 lata – 20 pkt.
 liczba lat doświadczenia zawodowego w realizacji diagnoz możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego i/lub doradztwa/poradnictwa zawodowego: powyżej 4 lat – 30 pkt.
Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o zapisy w życiorysie zawodowym Wykonawcy
(Załącznik nr 2) i na podstawie przedłożonych dokumentów.
KRYTERIUM 4. DODATKOWE KURSY/ SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE
W ramach kryterium oceniane będą odbyte dodatkowe kursy/szkolenia, dodatkowe kwalifikacje w
zakresie prowadzenia wsparcia dla osób dorosłych. Zamawiający będzie przyznawał punkty za
kursy/szkolenia/studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dane
przedstawione w życiorysie (załącznik nr 2).
1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów w każdej z ocenianych części.
2. Każda część zamówienia oceniana jest oddzielnie.
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3. Do realizacji każdej z części zamówienia zostanie wybranych co najmniej 2 Wykonawców,
których oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym
zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w danej części otrzyma największą liczbę
punktów według powyższych kryteriów.
5. Zamawiający wyklucza możliwość wniesienia protestu i odwołania od wyników oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji lub odrzucenia oferty, w której cena, w
danej lub w każdej z części będzie wyższa niż kwota założona w budżecie projektu.
IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego rozeznania rynku przekazywane będą pisemnie,
pocztą elektroniczną.
2. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania ubiegających się o zamówienie.
3. Zamawiający wyśle informację o wynikach postępowania do każdego Wykonawcy, który
złoży ofertę.
4. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia zajęć w miejscu i czasie wyznaczonym przez
Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmniejszenia wartości zamówienia Oferentowi
i przydzielenie godzin diagnozy i poradnictwa zawodowego indywidualnego innym
Oferentom, którzy będą w stanie wykonać usługę lub rozwiązania umowy, w przypadku
braku możliwości wykonania usługi.
5. Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenia.
6. Szczegółowe terminy i miejsca realizacji poradnictwa zostaną podane Oferentom,
których oferty okażą się najkorzystniejsze.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji
warunków oferty, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
8. W przypadku nie odbycia się diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego lub
poradnictwa zawodowego indywidualnego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, np. z
powodu nie stawienia się Uczestnika/Uczestniczki na zajęciach, Zamawiający zastrzega iż
takiej sytuacji nie pokrywa kosztów za nieprzeprowadzone zajęcia.
9. Zamawiający nie pokrywa kosztów ponoszonych przez prowadzących diagnozę możliwości w
zakresie doskonalenia zawodowego i poradnictwo zawodowe indywidualne: dojazdu,
zakwaterowania, wydruku materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.
10. Kary umowne, jakie będą przewidziane w umowie z Wykonawcą:
a. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % całości wynagrodzenia
umownego brutto za realizację danego zadania - za każdy dzień zwłoki.
b. W przypadku rażąco nienależytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytej
realizacji umowy z wyznaczonym dodatkowym co najmniej 7 dniowym terminem na
prawidłową realizację umowy i uchybieniu przez Wykonawcę wyznaczonemu terminowi,
jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, po zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie. W tym
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przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % całości
wynagrodzenia umownego brutto za realizację danego zadania.
c. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od
Zamawiającego wynagrodzenia.
d. W przypadku, gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kar umownych, strona
poszkodowana będzie mogła dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

12.
13.
a.
b.
c.
d.

e.

a. sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu
realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź
wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na
uzasadnione potrzeby uczestnika Projektu;
b. ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności,
w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym
z tym obniżeniem wynagrodzenia.
Niniejsza rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki do oferty:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy,
załącznik nr 3 – Wykaz przeprowadzonych godzin diagnozy możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego i/lub doradztwa/poradnictwa zawodowego,
załącznik nr 4 – Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację zadań z tytułu stosunku pracy,
stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności
gospodarczej w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności oraz w realizację działań finansowanych z innych źródeł,
załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym.
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