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Lubliniec, 23 lipca 2019  

Zapytanie ofertowe nr 10 w ramach projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka w Lublińcu realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach RPO 9.1.5 . „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie”, dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej Zameczek w Lubińcu. W związku z powyższym 
zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi pośrednictwa pracy dla uczestników 
projektu. 
Tryb zamówienia: zamówienie poniżej kwoty 20 000 z PLN 

I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka 
42-700 Lubliniec, 
ul . 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 
Tel.: 034 353 11 12 wewn.319  
Fax. 034 353 11 26 
e-mail: przyjaciele.zameczka@op.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa pracy dla uczestników projektu  „Możemy więcej! – 
Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-
044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

2. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 70220000-9 (Usługi poszukiwania pracy) 
3. Przez realizację usługi rozumie:  

 prowadzenie rozmów w ramach bezpośrednich spotkań z uczestnikami projektu 

 poszukiwanie ofert zatrudnienia dla UP i tworzenie dla nich tzw. bazy ofert 

 prowadzi bazę ofert pracy uwzględniających kwalifikacje w tym nabyte w ramach projektu, 
oczekiwania zawodowe UP, sprofilowane m.in. w ramach IPD  

 prowadzi dokumentację: karty pośrednictwa wraz z listą obecności stanowiące produkt usługi, oferty 
pracy itp. w sposób uzgodniony z Zamawiającym 

4. a/ Zakres: objecie wsparciem pośrednictwa pracy 34 uczestników projektu w ciągu 4 miesięcy. Ilość godzin 
wsparcia na 1 osobę - 6 łącznie 204 h w projekcie. Przez 1 godzinę usługi rozumie się 60 minut.  
b/ Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” 
w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 oraz na terenie woj. śląskiego  
c/ Termin realizacji zamówienia: od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019. 

 
III. Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest realizacja wskaźnika określonego w projekcie „Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu” znalezienie pracy dla minimum 7 
uczestników projektu. 
 
 
IV. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1. Charakterystyka grupy: osoby z niepełnosprawnościami (niepełnosprawnością intelektualną lub/i 

psychiczną i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi), w wieku 25-60/65 lat, w tym 16 kobiet, 22 
mężczyzn.  

2. Usługa co do zasady powinna być organizowana w godzinach niekolidujących z obowiązkami osób 
przebywających w DPS: od 9:00 do 20:00 w dni robocze oraz soboty i niedziele.   

mailto:przyjaciele.zameczka@op.pl


 

         
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

3. Do zadań pośrednika pracy będzie należało: 

 przeprowadzanie wstępnej rozmowy z uczestnikami projektu umożliwiające zebranie informacji 
niezbędnych do określenia możliwości jego zatrudnienia i przydatności zawodowej (min. oczekiwań 
dotyczących zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji zawodowych, umiejętności, dotychczas zdobytego 
doświadczenia zawodowego 

  poszukiwania oraz pozyskiwania pracodawców do współpracy z woj. śląskiego z uwzględnieniem 
diagnozy predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych (ON) wykonanej przez doradcę 
zawodowego względem każdego uczestnika projektu, 

 dobór uczestników projektu na konkretne miejsca pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, doświadczeniem 
zawodowym i umiejętnościami oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców, 

 udzielanie uczestników projektu informacji o wolnych miejscach pracy i ewentualna pomoc przy 
możliwości jej podjęcia, 

 stałe monitorowanie lokalnego rynku pracy, 

 udzielanie informacji potencjalnym pracodawcom o uczestnikach projektu, o ich kwalifikacjach, 
doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach, 

 stałe utrzymywanie kontaktów z pracodawcami chcącymi zatrudniać nowych pracowników, stałe 
monitorowanie wolnych miejsc pracy, 

 wyszukiwanie i pozyskiwanie ofert pracy, 

 upowszechnianie wśród uczestników projektu metod i sposobów samodzielnego poszukiwania pracy, 

 prowadzenie działań wspierających utrzymanie przez uczestników projektu miejsc pracy. 
 

IV. Warunki udziału: 
1. Posiada aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia 
2. Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług pośrednictwa pracy na terenie Polski, w 

ciągu którego przeprowadził minimum 2 usługi pośrednictwa w wymiarze minimum 100h.   
3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia bądź sam jest zdolny do wykonania zamówienia:  

tj. kadra posiada odpowiednie wykształcenie i  kwalifikacje:   
a/ wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym  
b/ posiada minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji usług pośrednictwa pracy  

 
V. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających wymagania określone w 
punkcie V niniejszego zapytania) na podstawie następujących kryteriów:  cena 100% 

Ocena ofert: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem 
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty: 
K1 = (C min/C)*100  
C min – najniższa cena spośród ofert  
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej  
 1. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone 
w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. 
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji 
zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. 
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki 
ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania opieki. 
Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu 
zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich 
okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę. 

 



 

         
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

VI.  Sposób przygotowania oferty: 
1. W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć: 

a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – z datą i czytelnym podpisem. 
b. Aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia 

c. W przypadku podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji w tym stowarzyszeń/fundacji do oferty 
należy załączyć: 

- umowę spółki cywilnej – jeśli dotyczy 

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika    
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub umowy. 

 
VII. Dodatkowe uwagi: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 
przyczyny.  
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną 
 
VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:   
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka, 42-700 Lubliniec, 
ul . 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:  
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@przyjaciele.zameczka.pl 
2) telefonicznie: 034 353 11 12 wewn.319   
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym 
zapytaniem ofertowym;  
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową na przetwarzanie danych osobowych. 
5.  Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, przez okres, do którego zobowiązany jest Zamawiający w związku z realizacją projektu. 
7. w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
8. osoba udostępniająca dane posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień 
umowy zawartej w związku z realizacją zamówienia) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;  
9. osobie udostępniającej dane nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 
usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
10 Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO – na załączniku oferty. 
 

IX. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Termin składania ofert upływa 30-07-2019 r.  
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie  na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie 
Zamawiającego lub wysłać na adres emaliowy:  przyjaciele.zameczka@op.pl (skompresowane pliki PDF). 
Koperta powinna zawierać dane zamawiającego i wykonawcy oraz dopisek: Oferta pośrednictwo pracy w 
projekcie „Możemy więcej”. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Każdorazowo decyduje data wpływu oferty do biura, w 
przypadku poczty elektronicznej data i godzina wpłynięcia oferty. 
Dodatkowych informacji na temat zapytania udziela Pani Dagmara Imiołczyk –pod nr tel. Tel.: 034 353 11 12 
wewn.319  
 

Z poważaniem 

 

Marzena Szumlakowska 
Koordynator Projektu 
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