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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Beneficjent projektu: 
Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
NIP 8510309410 
Realizator projektu: 
Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie 
Ul. Chmielewskiego 19 
70-028 Szczecin 
Tel./fax 91-482-15-31 
Email: zsrz@miasto.szczecin.pl  
 

II. Postanowienia ogólne 
Informujemy, że niniejsze postępowanie jest przeprowadzane w oparciu o rozeznanie rynku określone 
w zarządzeniu nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zasad 
wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin. 
Z uwagi na powyższe do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) w szczególności dotyczących 
publicznego otwarcia ofert, odwołania, skargi do sądu określonych w ww. ustawie. 
 

III. Przedmiot rozeznania rynku 
Przedmiotem zamówienia jest wybór 3 doradców do realizacji indywidualnego doradztwa 
zawodowego przeprowadzonego w formie spotkań doradcy zawodowego z 113 uczestnikami Projektu 
„Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Rzemieślniczych”, oraz dyżurów doradcy w łącznym wymiarze 76 godzin. 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 
Doradztwo odbywać się będzie w systemie ciągłym od 01.03.2019 do 31.12.2020 r. W celu prawidłowej 
realizacji organizacyjnej i merytorycznej zadania zamawiający zamierza wyłonić 3 wykonawców 
zadania. Podział godzin pomiędzy poszczególnych doradców zostanie ustalony w trakcie negocjacji 
z  zamawiającym.  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 112 
uczestników projektu w wymiarze min 3 godzin dla każdego uczestnika projektu oraz 4 h w  przypadku 
1 osoby z niepełnosprawnością. Dodatkowo doradcy będą pełnić cykliczne dyżury  
w wymiarze w sumie 4h w miesiącu (łącznie 76 godzin). 
Celem doradztwa jest zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników 
projektu pozwalające na określenie najlepszego miejsca realizacji procesu uzupełniania wiedzy                        
i umiejętności zawodowych uwzględniając m.in. dalszą chęć rozwoju zawodowego czy chęć 
specjalizacji zawodowej w danej branży. Proces ten będzie realizowany przy bezpośrednim udziale 
specjalisty dokonującego wstępnej walidacji wcześniejszych efektów uczenia się. Podczas udzielania 
wsparcia doradca będzie zwracał szczególna uwagę na działania antydyskryminacyjne oraz 
równościowe. Będzie m.in. pokazywał możliwości przezwyciężania barier zawodowych,  
np. w przypadku kobiet czy osób niepełnosprawnych. Wskazywał będzie konkretne instrumenty 
przeciwdziałania patologiom i problemom ww. grupy.  
Wykonawca przeprowadzać będzie doradztwo dla każdorazowo wskazanych uczestników projektu,      
w terminie wskazanym przez Zamawiającego ze stosownym wyprzedzeniem określonym                                  
w harmonogramie wsparcia. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach 
dostarczonych przez zamawiającego, terminowego przekazywania dokumentacji do Zamawiającego, 
sporządzania list obecności, wypełniania raportów dotyczących uczestników projektu oraz 
wykonywania innych dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu. 
 

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia 
Od dnia 01.03.2019 r.  w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie. 
 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), które 
spełniają następujące kryteria: 

a) Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie doradztwa zawodowego/ ukończone 
odpowiednie studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Posiadają minimum 
2  letni staż wykonywania zawodu. 
Zamawiający ma prawo żądać dokumentów potwierdzających wskazywane doświadczenie 
a Wykonawca zobowiązuje się je złożyć na każde żądanie Zamawiającego 

b) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja 
wzajemnych powiązań 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 wykonawcy  
a wykonawcą, polegającego 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. 

c)  Będą wykonywać przedmiot niniejszego postępowania samodzielnie, tym samym nie będą 
mogły zlecić przeprowadzenia zajęć, będących przedmiotem postępowania, osobie trzeciej. 

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Wykonawca składając ofertę, oświadcza o spełnieniu kryteriów wymienionych w ustępach  
od a) do d). Oświadczenie stanowi Załącznik Nr 1 . 
 

VII.  Wymagania dotyczące oferty 
Oferta winna zawierać kwotę brutto wynagrodzenia doradcy zawodowego za godzinę indywidualnego 
doradztwa zawodowego w całym okresie realizacji zamówienia tj. od 01.03.2019 do 31.12.2020 r.  
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.  
Wykonawca przedstawi swoją ofertę ceny za usługę na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 
(Formularz oferty). 
 

VIII. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu                      
o następujące kryteria:  

a) Cena – 50% - oferent/wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 50 pkt. Natomiast 
pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty / cena badanej 
oferty x 50. 

b) Dyspozycyjność – 50 % - gotowość do realizacji zamówienia po otrzymaniu od Zamawiającego 
informacji o terminie, miejscu oraz liczbie uczestników doradztwa.  
Oferent/wykonawca, który zapewni gotowość do realizacji doradztwa począwszy od pierwszego 
dnia roboczego po otrzymaniu stosownej informacji od Zamawiającego otrzyma 50 pkt. 
Oferent/wykonawca, który zapewni gotowość do realizacji doradztwa począwszy od drugiego 
dnia roboczego po otrzymaniu stosownej informacji od Zamawiającego otrzyma 25 pkt. 
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Oferent/wykonawca, który zapewni gotowość do realizacji doradztwa począwszy od trzeciego 
dnia roboczego lub w dniach kolejnych po otrzymaniu stosownej informacji od Zamawiającego 
otrzyma 5 pkt. 

c) Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi: 100. 
 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

IX. Sposób, miejsce i termin składania ofert 
a) Oferty można składać osobiście w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, 

 ul. Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin (parter sekretariat) lub drogą elektroniczną pod 
adresem: zsrz@miasto.szczecin.pl do dnia 25.02.2019r. 

b) Osoba do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego: Krzysztof Kacprzak,  
tel. 502 985 602 

c) Realizacja zamówienia po wybraniu przez Zamawiającego najkorzystniejszej cenowo oferty. 
Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem w okresie do dnia 28.02.2019 r. celem 
podpisania umowy. 
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1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 1 do Umowy  zlecenia z dnia …………………………………….. r.  

dot. prowadzenia indywidualnych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu 

„Teraz my – projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Rzemieślniczych”. 

Niniejszym oświadczam, iż  

 

………………………………………………………………………………………………….dalej „Wykonawcą” 
 (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

spełnia następujące warunki:  

 

1. Jest zdolny do wykonania zamówienia.  

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

 a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu 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. 

4. Nie należy do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie 

wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) Osoby fizyczne, które 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); 

e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których 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); 

f) Osoby prawne, których 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 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Data, podpis i pieczęć oferenta 
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Załącznik nr 2 - Wzór oferty cenowej 

 

 

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

Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa 

 Oferta cenowa 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  nr 2A/ZSRZ/TM/2019 z dnia 18.02.2019 r. oferuję udział  

w realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego i oferuję następujące warunki cenowe: 

1. Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego  

………………zł brutto (słownie ……………………………………………………………zł brutto) 

 za godzinę doradztwa z uczestnikiem projektu 

łącznie 336 godzin x ……….zł, w sumie …………………………zł 

(słownie …………………………………………………………………………………………..) 

2. Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego z osobą niepełnosprawną 

………………zł brutto (słownie ……………………………………………………………zł brutto) 

 za godzinę doradztwa z uczestnikiem projektu 

łącznie 4 godziny x ……….zł, w sumie …………………………zł 

(słownie …………………………………………………………………………………………..) 

3. Realizacja dyżurów doradcy zawodowego 

………………zł brutto (słownie ……………………………………………………………zł brutto) 

 za godzinę dyżuru doradztwa 

łącznie 76 godzin x ……….zł, w sumie …………………………zł 

(słownie …………………………………………………………………………………………..) 

RAZEM PUNKTY 1+2+3 

………………………………………………………zł 

(słownie:…………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..złotych). 

Kwota BRUTTO:……………………………….. 
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1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym 

brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego 2A/ZSRZ/TM/2019 z dnia 18.02.2019 r. i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte; 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym; 

d) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

miejscu  i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. 

zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru); 

g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem. 

2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
 
…………………………………                                                   ………………………………………… 
Miejscowość i data      Podpis i pieczęcie Oferenta 
 


