Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kielce, 17.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego
Zapytanie ofertowe na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach
projektu „Biznes dla młodych” (POWR.01.02.01-26-0001/21-00) realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji projektu „Biznes dla młodych”, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza
do złożenia ofert na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej.

I. Zamawiający
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
NIP: 6570461801

II. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie badania predyspozycji uczestników do prowadzenia
działalności gospodarczej w ramach projektu „Biznes dla młodych”.
Szczegółowe warunki zamówienia:
-

wykonanie usługi polegającej na weryfikacji predyspozycji osobowościowych i motywacji Kandydata do
samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie wywiadu
psychologicznego w formie indywidulanego spotkania,

-

sporządzenie „Formularza diagnozy potrzeb szkoleniowych” Kandydata - załącznik 3.

-

sporządzenie „Karta oceny predyspozycji Kandydata” - załącznik 4.

-

czas trwania badania predyspozycji danego Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej wynosi
max. 60 min.,

-

przewidywana liczba osób objętych badaniem wynosi 75.

III. Termin wykonania zamówienia
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia Umowy - planowany termin - czerwiec 2022 r.
Przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – sierpień 2022 r.

Usługa realizowana będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach 9.00-15.00 w formie indywidualnych
spotkań w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
Zamawiający pokrywa koszty sali wykorzystanej na potrzeby świadczenia usługi przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej, jednak nie mniejszej niż dot. świadczenia usługi
dla 30 osób.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia przez Wykonawcę
podwykonawcom.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wymagania wobec dostawcy usługi:
1. Wykształcenie:
- wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień doradcy zawodowego, znajomość założeń projektu i zasad
równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami.
2. Doświadczenie:
-

minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, a także w świadczeniu usług
doradztwa zawodowego.

Oferta Wykonawcy nie spełniająca wyżej opisanych warunków podlega odrzuceniu.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
5. W przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą, cenę należy wyrazić w cenie netto
powiększonej o należny podatek VAT (cena brutto), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za 1 godzinę
usługi (60 minut).
6. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną wykonującą usługę w oparciu o umowę cywilno-prawną
cena brutto zawiera niezbędne składowe z tytułu obowiązujących stawek ubezpieczeń społecznych itp.

VI. Zawartość oferty:
1. Wypełniony formularz oferty -zal. 1 Wzór formularza ofertowego.
2. Życiorys zawodowy wykonawcy usługi.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

VII. Kryteria wyboru ofert:
- cena (70%)
Punkty za kryterium „cena” obliczone wg następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) X 70 = ilość punktów
- doświadczenie w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia (30%)
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
a.
b.
c.
d.
e.

od 0 do 100 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 6 pkt
od 101 do 200 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 12 pkt
od 201 do 300 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 18 pkt
od 301 do 400 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 24 pkt
od 401 godz. przeprowadzonego doradztwa zawodowego – 30 pkt

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem https://siph.com.pl/biznes-dla-mlodych/
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu)
w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
w terminie do dnia 26.05.2022 r. do godz. 13:00.
Na kopercie należy zamieścić:
1) Nazwę i adres Zamawiającego;
2) Nazwę i adres Wykonawcy;
3) Dopisek: Oferta na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach
projektu „Biznes dla młodych”
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.05.2022 r. o godz. 14.00.
IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udzielają Piotr Brych pod nr. tel. 41-344-43-92 w. 47, Wiesław Czepiel pod nr. tel. 41344-43-92 w. 28.

X. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie
opublikowania na stronie internetowej https://siph.com.pl/biznes-dla-mlodych/.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

XI. Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór umowy z wykonawcą.
3. Formularza diagnozy potrzeb szkoleniowych.
4. Karta oceny predyspozycji Kandydata.

