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W związku z realizacją warsztatów doradztwa zawodowego w ramach projektu "Młodzi na start" 

zwracamy się z prośbą o zapoznanie z poniższą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz złożenie oferty. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Chrześcijańska Służba Charytatywna 

ul. Foksal 8 

00-366 Warszawa 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Przeprowadzenie warsztatów z doradcą zawodowym  w wymiarze  90 godzin lekcyjnych dla 60 

uczestników projektu „Młodzi na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

2.2. Tryb zamówienia:  

Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:  

3.1. Realizacja warsztatów doradztwa zawodowego  dla 60 osób (3 grupy po 20 osób) w wymiarze 

30 godzin lekcyjnych. Łączny wymiar czasu: 90 godzin lekcyjnych 

 Tematyka warsztatów: 

 autoprezentacja 

 bilans możliwości, umiejętności, predyspozycji zawodowych 

 planowanie czasu 

 dokumenty aplikacyjne 

 znajdowanie ofert pracy 

 prawo pracy 

3.2 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej (3 cykle). Na jeden cykl przypada minimum 20 osób. 

Zakres: 

 przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami 
 dokonanie analizy predyspozycji kandydatów podczas przeprowadzonej rozmowy 

 opracowanie raportu z rozmów 
 

3.3 Termin realizacji zamówienia: 

Lipiec 2013 – styczeń 2014. 

4. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT  

4. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci spełniający poniższe kryteria: 

• posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wykształcenie wyższe oraz tytuł doradcy 

zawodowego 
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• posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej 

• posiadają doświadczenie zawodowe - minimum 100 godzin lekcyjnych w ostatnich 3 latach 

w przedmiocie zamówienia. 

4.2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność, osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zapytaniu ofertowym mogą brać udział 

Oferenci, którzy są w stanie przeznaczyć co najmniej jedną osobę zdolną do wykonania 

zamówienia, tj. spełniającą łącznie wszystkie kryteria wskazane w punkcie powyżej. 

4.3. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a)  Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

• 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;  

b) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do 

wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

4.4. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego -  cena brutto 100 % .  

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

5.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

5.2. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać podpis (własnoręczny podpis) osoby 

upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.  

5.3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.  

5.4. Składając ofertę, Oferent musi przedłożyć:  

5.4.1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3) 

5.4.2. Dla potwierdzenia spełnienia wymienionych kryteriów Oferent: 

1) przedstawi CV z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 ze. zm.) oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, 
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2) przedstawi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe poprzez wypełnienie Wykazu 

wykonanych usług (załącznik nr 1), 

4) oświadczy, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania 

kapitałowe lub osobowe  (załącznik nr 4). 

5) wykaz (wg załącznika Nr 2 – dotyczy podmiotów gospodarczych) osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakres wykonywanych przez nie czynności 

5.4.3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych 

w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę 

będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych 

oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

5.4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez Oferentów. 

5.4.5. W przypadku gdy ofertę składa firma aktualny wpis (ważny 6 m-cy) do odpowiedniego 

rejestru i wykaz osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań. 

5.4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z 

przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do 

wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

5.5. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na 

prowadzenie warsztatów doradztwa zawodowego w projekcie Młodzi na start” na adres 43-460 

Wisła, ul. Spacerowa 9.  

   

6. POZOSTAŁE INFORMACJE  

6.1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan 

Błażej Żebrok, tel. 603 599 579, e-mail: bzebrok@chsch.pl 

6.2. Termin składania ofert upływa 1 lipca 2013 roku godzina 12.00, przy czym decyduje data 

i godzina dostarczenia oferty.  

6.3. Termin związania ofertą to 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.  
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Załącznik nr 1 

Wykaz wykonanych usług – posiadane doświadczenie 
Warsztaty doradztwa zawodowego 

w ramach projektu „Młodzi na start”  

 

Nazwa(y) wykonawcy(ów) 

 ................................................................................................................. 

Adres(y) wykonawcy (ów)  

 ................................................................................................................. 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące usługi w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia   

Lp. 
Nazwa usługi, przedmiot 

usługi 

Zamawiający - odbiorcy 

(nazwa, adres, telefon) 

Data wykonania 

 Data rozpoczęcia 

i zakończenia 
Ilość godzin 

1 

 *)      

2 
      

3 
      

4 
      

 

*) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (dokumenty) potwierdzające, że usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, opinie Zamawiającego) – w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę/wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się  o udzielenie zamówienia/podmioty, na których zasobach polega 

wykonawca 

 

……........................................................                     …….....................................................................                          

          (miejscowość)                  (data)        podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) wykonawcy(ów)  



Jesteśmy blisko ludzkich potrzeb 
www.chsch.pl 

„Młodzi na start” 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Załącznik nr 2 

 
 

WWYYKKAAZZ  OOSSÓÓBB,,  KKTTÓÓRREE  BBĘĘDDĄĄ UUCCZZEESSTTNNIICCZZYYĆĆ  WW  WWYYKKOONNYYWWAANNIIUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA    

 

Warsztaty doradztwa zawodowego 

w ramach projektu „Młodzi na start”  

 

                                                                                     
1.  ZAMAWIAJĄCY: Chrześcijańska Służba Charytatywna,  
 

2.  WYKONAWCA: …........................... 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

- następujące osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 
 

l.p. Imię  
i nazwisko 

Informacje o kwalifikacjach zawodowych  Informacja o podstawie do 
dysponowania wskazaną osobą 

(umowa o pracę, umowa 
zlecenie, poleganie na 

osobach innego podmiotu* 
itp.) 

1)   
 
 

  

2)   

 
 

  

3)   
 
 

  

*) W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (wskaże 

takie osoby w wykazie), jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

 
- że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
kwalifikacje.  
 

 

 
……........................................................                     …….....................................................................                          

          (miejscowość)                  (data)        podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 3 

 

 

                              

OFERTA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem są: Warsztaty doradztwa 

zawodowego w ramach projektu „Młodzi na start”,  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), 

że: 

 

1. zapoznaliśmy się z treścią niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

2. cena mojej (naszej) oferty za realizację przedmiotu zamówienia wynosi:  
 

 

1 2 

Cena [brutto] za jedną 
godzinę lekcyjną 

Łącznie cena [brutto] za 
realizację warsztatów 

 

 

 

Cena [brutto] za jedno 
posiedzenie komisji 

Łącznie cena [brutto] za 
realizację posiedzeń komisji 

 

 

 

Łącznie cena [brutto] za 
realizację zamówienia 

 

 

 

 

 

 
 

……........................................................                     …….....................................................................                          

          (miejscowość)                  (data)        podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 4 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH 
POMIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM 

 
 
 
 
Oświadczam, że między  
 

 
……………………………………………………………..……………………….. 

(Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta) 
 

a Zamawiającym: Chrześcijańską Służbą Charytatywną  nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe 

lub osobowe polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 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;  

 

 

 

 

……........................................................                     …….....................................................................                          

          (miejscowość)                  (data)        podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) wykonawcy(ów) 

 

 
 
 


