FFM/A-06/Z-O/07/2018
Lublin, dnia 27 grudnia 2018 rok
Zamawiający:
Fundacja Fuga Mundi
Ul. Hutnicza 20B
20-218 Lublin
Biuro projektu:
Ul. Krochmalna 13/1
20 – 401 Lublin Tel
81 534 82 90
e-mail: FundacjaFm@gmail.com

ROZEZNANIE RYNKU
Fundacja Fuga Mundi
ogłasza wszczęcie postępowania w ramach procedury rozeznania
rynku w ramach projektu pn.: „Szansa na niezależność” nr
RPLU.11.01.00-06-0212/17-00

Fundacja Fuga Mundi zwana dalej Zamawiającym realizując projekt pn.: „Szansa na niezależność” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11:
„Włączanie społeczne”, Działania 11.1: „Aktywne włączanie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług
Doradcy zawodowego w ramach Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego dla 60 uczestników projektu w
okresie od 02.2019 – 12.2019.
Przedmiotem postępowania jest określenie rynkowej ceny świadczenia usług.

I.

Informacje o ogłoszeniu

1.

Termin składania ofert

Oferty można składać do dnia 04-01-2019, do godziny 12.00

2.

Nazwa zamawiającego

Fundacja Fuga Mundi
3.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
a) Osobiście/drogą pocztową w zamkniętej kopercie opisując ją podając: dane prowadzącego postępowanie
(Fundacja Fuga Mundi) oraz dane składającego ofertę (nazwa i adres), a także opatrując napisem: „Oferta na
świadczenie usług doradcy zawodowego- projekt pn. Szansa na niezależność”.

doręczając lub wysyłając na adres Biura Projektu:
Fundacja Fuga Mundi
Ul. Krochmalna 13/1
20 – 401 Lublin
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
W dniach 24.12.2018 rok Biuro Projektu będzie nieczynne.
b) Drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail:
FundacjaFM@gmail.com
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na świadczenie usług doradcy zawodowego dla potrzeb
Uczestników projektu pn. Szansa na niezależność”.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu wraz z załącznikami, których wzory stanowią załączniki do niniejszego
zapytania ofertowego:
- Załącznik nr 1: Formularz oferty.
5. Cenę oferty należy skalkulować w taki sposób, żeby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów (np. podatek VAT, itp.). Oferent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w
cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS (wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym) i podatku
dochodowego, konieczne do poniesienia przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych
kosztów a podana przez Wykonawcę cena jest stała i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.
6. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy w zakresie składania ofert. W przypadku podpisania oferty przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie.
8. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Piasecki
9. Nr telefony osoby upoważnionej w sprawie ogłoszenia
81 534 82 90

10. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca
świadczenia usług na inną miejscowość w woj. Lubelskim ze względu na potrzeby Uczestników projektu.

II.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy zawodowego w ramach Indywidualnego
Poradnictwa Zawodowego. Do głównych obowiązków doradcy zawodowego wsparcie UP w świadomym i
trafnym kształtowaniu własnej kariery zawodowej, poznaniu siebie w kontekście własnej osobowości
zawodowej i potrzeb lokalnego rynku pracy. Doradca będzie wspierał UP w podejmowaniu własnych decyzji
dot. celów zawodowych i podejmowania kroków niezbędnych do realizacji ścieżki reintegracji zawodowej. UP
otrzyma wsparcie w osiągnięciu optymalnego poziomu adaptacji zawodowej. Wsparcie dorad.zaw. jest
szczególnie ważne i potrzebne gdy pojawiają się pozyskane przez pośrednika pracy oferty pracy. Będzie w stałej

współpracy z pośrednikiem pracy - m.in. będzie informował o zapotrzebowaniu UP na konkretne oferty pracy
wynikające z diagnozy potrzeb UP i umowy na wzór kontraktu socjalnego.
Wymiar wsparcia: śr. 6 godzin zegarowych dla 1 Uczestnika projektu łącznie 360 godzin dla 60 Uczestników
projektu w okresie 02.2019 do 12.2019 r.
Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia liczby godzin indywidualnego wsparcia pomiędzy Uczestników w
stosunku do ilości określonej średnio na 1 Uczestnika projektu pod warunkiem, że ilość zrealizowanych godzin
nie przekroczy ogólnej liczby godz. wsparcia założonych w projekcie.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od
przebiegu procesu rekrutacji uczestników/czek do projektu, a także indywidualnych potrzeb Uczestników
projektu.
2. Godziny spotkań z Uczestnikami projektu ustalane będą indywidualnie.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani są w szczególności do:
a) Przeprowadzenia dla Uczestników projektu w ramach którego udzielone zostanie zamówienie usług
polegających na przeprowadzeniu doradztwa indywidualnego uczestników projektu.
b) Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy.
c) Przekazywania niezwłocznie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku /-czce, który
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
d) Przesłania, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia przez każdego Uczestnika projektu udziału w
usługach psychologa dokumentów potwierdzających ich odbycie.
e) Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć:
rozprowadzania wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego;
zbierania od Uczestników projektu dokumentów uprawniających do uczestnictwa w
zajęciach (zaświadczenia i oświadczenia);
oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami RPO WL;
prowadzenia dokumentacji realizacji, m.in. listy obecności, kart czasu pracy doradcy
zawodowego;
oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami
projektu;
innych, dodatkowych niezbędnych czynności związanych z bezpośrednią realizacją
przedmiotu zamówienia.
4.
Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez
wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu
kalendarzowym poświęconych na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie lub umowy o
wykonywanie usług. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”.
III. Kod CPV
85312320-8
IV. Nazwa kodu CPV
Usługi doradztwa

V. Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usług doradcy zawodowego zostanie zrealizowane w okresie luty 2019 - grudzień 2019
roku.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie
harmonogramu realizacji umowy.
VI. Załączniki
- Załącznik nr 1: Formularz oferty;
VII. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje do
wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy składający ofertę w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej dodatkowo zapewnią, że osoby/a (wskazana z imienia i nazwiska) bezpośrednio wykonująca
przedmiot zamówienia posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Sposób weryfikacji spełnienia warunku:
Oświadczenie zawarte w – Załączniku nr 1.
9.

Wiedza i doświadczenie

Doradca zawodowy wykonujący zamówienie musi spełniać wskazane poniżej warunki:
- posiada wykształcenie wyższe, spełnia wymagania wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia
- posiada min. roczne doświadczenie jako dor.zaw. dla osób niepełnosprawnych lub 250h indywidualnego
doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych
Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku
realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie
wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez
zachowania należytej staranności;

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

11.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wypełniony formularz ofertowy wraz z zawartymi w nim oświadczeniami (Załącznik nr 1);
VIII. Ocena oferty

1.

Kryteria oceny
Celem postępowania jest określenie rynkowej ceny zamówienia. Ocenie podlegać będzie zgodność
złożonej oferty z warunkami rozeznania oraz cena wskazana w ofercie.
Złożenie oferty z najniższą ceną nie obliguje Fundacji do zawarcia umowy o świadczenie usługi będącej
przedmiotem postępowania.

XI. Wykluczenia
a. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769).
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia.
b.
Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy PZP.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia.
c.
Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: złożenie wraz z ofertą zaświadczeń z urzędu skarbowego oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
d.
Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia.
e.
Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia.
f.
Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia.
g.
Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: Formularz oferty
wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
h.
Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437
i 544).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia.
i.
Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

1. Zamawiający (beneficjent)
1.

Nazwa

FUNDACJA FUGA MUNDI

2.

Adres

Hutnicza 20B
20-218 Lublin lubelskie
, Lublin
3.
Numer telefonu
81 534 26 01

4.

Fax

81 534 83 76

5.

NIP

7121931563

6.

Tytuł projektu
Szansa na niezależność!

7.

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0079/17-00

