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ZAPYTANIE OFERTOWE  
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

 
Nr referencyjny: ZO/RR/1/2018 

 
Zamawiający:  
GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek 
Ul. Leopolda Staffa 3 lok.17 
25-410 Kielce 
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu: 
Przez praktykę do sukcesu                                              ,  
nr projektu: RPSW.08.05.04-IZ.00-26-100/17 
 
Zatwierdził: 
 
Dariusz Dąbek 
CEO 
Grantino Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na realizację usługi: 

 
wykonywanie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz projektu 

(360 godzin) w ramach umowy  
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek 
Ul. Leopolda Staffa 3 lok. 17 
25-410 Kielce 
REGON 364125509 , NIP 657-144-40-35 
Tel.:  609679093 
www.grantino.pl 
 
Kod i nazwa przedmiotu zamówienia wg CPV:    
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85312320-8 Usługi doradztwa 

 

W związku z realizacją projektu „Przez praktykę do sukcesu” nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-

100/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek poszukuje osoby fizycznej - 

wykonawcy usług doradztwa w projekcie w ramach umowy (360 godzin w ramach projektu, 

po 6 h na każdego z 60 uczestników projektu). 

 

 

 

Zamówienia polega na wykonywaniu usług doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie 

Zamawiającego, realizowanego wspólnie z BIUREX Sp. z o.o., w ramach umowy (360 godzin w 

ramach projektu) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i przyjętym 

harmonogramem prac w projekcie, w tym: 

- indywidualne sesje z uczestnikami projektu z zakresu doradztwa zawodowego, 

- przekazanie wiedzy na temat rynku pracy i edukacji, 

- przekazanie wiedzy na temat zasad przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych (cv, list 

motywacyjny) i zasad autoprezentacji,  

- przekazanie wiedzy nt. zasad tworzenia i realizacji indywidualnych planów działań, 

opracowanie wspólnie  z poszczególnymi uczestnikami ich IPD i przekazanie wiedzy na temat 

monitorowania realizacji własnych IPD. 

 

Do realizacji ww. zamówienia Zamawiający poszukuje wykonawcy, który spełnia następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

I. KOMPETENCJE/UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA OKREŚLONEJ USŁUGI 

1. Wykształcenie wyższe na kierunku/specjalności doradztwo zawodowe i personalne 
(dowód: skan dyplomu)  

II. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE LUB ZAWODOWE 

1. Udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji procesów 
rekrutacyjnych,  w tym tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych, selekcja dokumentów 
aplikacyjnych, prowadzenie procesu rekrutacji (dowód: oświadczenie oferenta, świadectwo 
pracy, itp.); 

2. znajomość programów ATS: eRecruiter, HRlink (dowód: oświadczenie oferenta, 
zaświadczenie o ukończeniu kursu znajomości wymienionych programów itp.); 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania 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 związanych 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
- przeprowadzenie indywidulanych sesji z uczestnikami projektu w wymiarze 6h/ uczestnika 
(uczestnicy: 60 osób, w tym 45K i 15 M) 

- przekazanie wiedzy na temat rynku pracy i edukacji, 

- przekazanie wiedzy na temat zasad przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych (cv, list 
motywacyjny) i zasad autoprezentacji, 

- przekazanie wiedzy na temat zasad tworzenia i realizacji indywidualnych planów działania 
(IPD), opracowanie wspólnie z poszczególnymi uczestnikami projektu ich IPD, przekazanie 
wiedzy na temat monitorowania realizacji własnych IPD 

 

 

Planowany okres realizacji umowy:  

 

06.03.2018-15.12.2019r. 
 

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez Wykonawcę prosimy dostarczyć 

1) na adres korespondencyjny Zamawiającego: 

GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

SPOSÓB I TERMINY REALIZACJI 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY   
SKŁA 
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Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 

02-001 Warszawa 

 

lub 

2) e-mail: d.dabek@grantino.pl 

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 

24:00. 

 

Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, jego adres, ew. nr NIP, a także w sposób 

wyraźny przedstawić cenę w złotych netto i brutto za wykonaną usługę. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień 

Dariusz Dąbek 

GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek. 

e-mail: d.dabek@grantino.pl 

Tel. (48) 609679 093 

 

Uwaga: 

W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, powinien to być skan oryginału oferty 

podpisany i parafowany przez Wykonawcę.  

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

 
 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 

                               
C - Cenę brutto realizacji całości zamówienia – waga 100%; 

 

 

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia 

Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie 

posługiwał się wzorem: 

100
C

C

B

N
C

 

KRYTERIUM WYBORU 

mailto:d.dabek@grantino.pl
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C liczba punktów badanej oferty za cenę 

NC  najniższa cena brutto złożonej oferty 

BC  cena brutto badanej oferty 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów, w powyższym kryterium.  

Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie 

podlegają negocjacjom w trakcie oceny. Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.   
 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert 

bez podania przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze 

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy: 

• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego, w 

szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim 

musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić 

do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może 

prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy. 

• IP wyda zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu, na czas okresu przedłużenia 

realizacji projektu. 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

 

  

INFORMACJE DODATKOWE 

ZAŁĄCZNIKI 
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Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

 

......................................, dnia .............. ............. roku 

(miejscowość)                                                                                   (data) 

 

 

 

 

 

GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusza Dąbka 
ul. Aleje Jerozolimskie 88 lok. 21 
02-001 Warszawa 

 

OFERTA 
 

 Usługa: 

wykonywanie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz projektu 
(360 godzin) w ramach umowy  

 

Nr referencyjny: ZO/RR/1/2018 
 
I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 
 

 Nazwa Adres 

1   
 

2   
 

...  
 

 

 
II. OSOBA DO KONTAKTU I WSKAZANA PRZEZ WYKONAWCĘ DO WYKONYWANIA UMOWY 

Imię i nazwisko  
 

Stanowisko  
 

Adres  
 

Telefon  
 

Faks  
 

E-Mail  
 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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III. TREŚĆ OFERTY 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 22.02.2018r. w ramach projektu „Przez praktykę do 
sukcesu” nr RPSW.08.05.04-IŻ.00-26-100/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację usługi: 

wykonywanie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz projektu (360 
godzin) w ramach umowy  

 

Ja, niżej podpisany(a), upoważniony(a) do reprezentowania Wykonawcy oferuję wykonanie 
zamówienia w następującej cenie brutto [PLN]: …………………………………………... zł. 

Jednocześnie oświadczam, że Wykonawca spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu oraz 
wyboru: 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Grupa warunków Warunek Informacje 
Wykonawcy 
dot. 
warunku 

Dokument(y) 
potwierdzający(e) 

Liczba 
załączników 
do oferty 

KOMPETENCJE/ 

UPRAWNIENIA DO 

ŚWIADCZENIA 

OKREŚLONEJ USŁUGI  

Wykształcenie 
wyższe na 
kierunku/specjalnoś
ci doradztwo 
zawodowe i 
personalne 

   

ZDOLNOŚCI 

TECHNICZNE  

LUB ZAWODOWE 

 

Co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w 
realizacji procesów 
rekrutacyjnych,  w 
tym tworzenie 
ogłoszeń 
rekrutacyjnych, 
selekcja 
dokumentów 
aplikacyjnych, 
prowadzenie 
procesu rekrutacji 

   

Znajomość 
programów ATS: 
eRecruiter, HRlin 
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KRYTERIA WYBORU 

Grupa warunków Informacje 
Wykonawcy dot. 
Kryterium 

Dokument(y) 
potwierdzający(e) 

Liczba 
załączników 
do oferty 

CENA BRUTTO  

 

  

 

Składając niniejszą ofertę oświadczam, że Wykonawca: 
1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia 

umowy na określonych w ww. zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego warunkach, w 
miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

2. Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 
3. Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w 

sposób określony w zapytaniu ofertowym. 
4. Oferta zawiera łącznie …………….<liczba stron> ponumerowanych i parafowanych stron. 
5. Elementy oferty, które Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), znajdują się <wskazać strony/część 
Oferty>……………………………………… 

 
 

UWAGA: integralną częścią Formularza ofertowego stanowią dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie kryteriów wyboru wskazane w 

pow. tabeli w części III oferty. 
 

Niniejsza oferta ważna jest przez 30 dni od daty składania ofert. 
 

 

 

  

 

(data i miejsce)  (podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania 

Wykonawcy) 


