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Szanowni Państwo,

w związku z realizacjąprojektu pt. ,'Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'' w Cęntrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wyksziaicenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodowego", Zaptaszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji
ds. doradztwa
zawodowego w ramach pracy Szkolnego ośrodka Kariery,'.

I.

',Trenera

Zamawiający
Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-760 Szczecin

il.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest praca (w formie umowy cywilno

36 godzin

- prawnej w wymiarze

miesięcznie) na stanowisku Trenera ds. doradztwa zawodowego
w ramach pracy Szkolnego OŚrodka Kariery w zwięku z realizacją projekiu
pt. ,,Mam zawod i kwalifikację _ mam pracę'' w Centrum Edukacji ogródniczej
w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiój ; .u*u.ń
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX
Rozwój wykształcenia
ikompetencji w regionach, Działantę 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjnoŚci ijakości
szkolnictwa zawodowego".

ilI.

obowiązki Trenera ds. doradztwa zawodowego

Do obowiązków Trenera ds. doradztwa zawodowego będzie nalęŻałoŚwiadczenie
placy polegającej na kięrowaniu pracą Szkolnego ośrodka Kariery (SoK) w ramach
realizacji projektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje _ mam pracę''' w szczegóInoŚci na:
1. przygotowaniu dokumentacji dotyczącej pracy SoK (programu doradztwa, kart
usług doradczych, planu i dzięnnika zajęć),

2- prowadzeniu dokumentacji dydaktycznej dotyczącej pracy SoK'
3. świadczeniu indywidualnych i grupowych usług poradnictwa zawodowego dla

4.
5.
6.
7

.

uczniów/uczennic CEo (uczestników projektu) według zatwięrdzonego planu
zajęć,
przygotowaniu testów wiadomoŚci i badań ankietowych do oceny uzyskiwanych
ręzultatów placy SoK,
okresowym przeprowadzaniu tęstów wiadomości i badań aŃietowvch w celu
analizy i monitoringu uzyskiwanych ręzultatów pracy SoK,
opracowaniu i przygotowaniu sprawozdań kwartalnychzpracy SoK,
opracowaniu i przygotowaniu sprawozdania końcowe go z praay SoK.

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Termin rcalizacji zamówicnia

1. zakres czasowy rcalizacjiprzedmiotu zamówienia:

.

od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku;

2. zabes

.
.

V.

godzinowy tealizacji przedmiotu zamówienia:
minimum 36 goclzin zegarowych miesięcznie;
od poniedziałku do piątku w godzinaclr 1400
tygodniowo.

_

1700

3 razy po 3 godziny

Miejsce realizacji zamówicnia
Siedziba SoK mieścisię w Centrum lidukacji ogrodniczcj w Szczecinie, przy ulicy
Batalionów Chłopskich I I 5, 7 0_7 60 Szczecin.

vI.

Warunki udzialu, które musi spclniać każdy składający ofertę:

1' posiadaó wykształcenie wyŻsze r"rkierunkowane w zakresie
2.
3.
4.
5.

vII.

doradztwa

zawodowego,
doświadczeniezawodowe w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego,
doskonała organizacjapracy,
umiejętność pracy w zespole,
znajomośó obsługi komputera, umiejętnośćpracy w Środowisku Microsoft office.

Specyfikacja dokumentacji, którą Ofcrcnt nrusi dolączyć do ofcrty:

.

kserokopie dokumentów potwierd zający chpoziom wykształcenia'
2" oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanle danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnta 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.),
3. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 -,,Formularz ofertowy'',
4' wypełniony druk stanowiący załącznik nr 2 _ ,,oświadczenie oferenta o braku
powtązan osobowych i kapitałowych'',
vlypełniony
5.
druk stanowiący załącznik nr 3 oświadczenię ofęrenta o udziale
w realizacjach projektów PoKL.
1

VIII.

Odrzucenie ofcrt:
Zo statąodrzuc one oferty tych o fere ntów, którzy

:

1. nie spełniająwarunków udziału w zapytaniu ofertowym,

2'
3'

IX.

nie załączyli wymaganych dokumentów,

załączyli dokumenty przygotowanc niezgodnie

w zapytaniu ofertowym.

Z

Wmaganiami określonymi

Kryterium occny ofert
oferty zostaną ocenionę Za pomocą systemu punktowego, zgodnie

kryterium:

z

poniższym

Cena - calkowity koszt micsięczny za wykonanic przedmiotu zamówienia
(wynagrodzenię miesięczne brutto, umowa cywilno _ prawna) - 100 purrktów.
Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje

-

mam pracę'' jest współfinansowany pftez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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NajniŻsza ofeńa otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najntŻszej oferty l cenabadanej oferty) x 100.

Termin i miejsce składania dokumentów:

'

wymaganę dokumenty naleŻy składać do dnia 12 lutego 201 3 roku do godziny 1500
w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, ul. Batalionów
Chłopskich l75,70 - 760 Szczecin;
2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której naleŻy umieśció napis:
oferta na stanowisko Trenera ds. doradztwa zawodowego w związku z realtzacją
projektu
zawod i kwalifikacje - mam pracę'';
''Mam
3. kaŻdy ofęrent
moŻę złoĘćtylko jednąofertę;
4. oferty winne byc przygotowanie i złoŻone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5. oferta winna być sporządzonaw języku polskim;
6. ofęrtę należy złoŻyc w PLN;
7. wszystkie koszty związane ze złoŻeniem oferty ponosi oferent;
8. dopuszcza się składanie ofert częściowych kwartalnych z podaniem dokładnej daty
terminu r ealizacji zamówi enia;
9, konsekwencje niewłaściwegooznakowania i złoŻenia oferty w niewłaściwym
miejscu lub terminie obciążają składającego ofertę;
l0.wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po
wy Żęj wymienionym termini e zostaną zwrócone ;
ll.osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos' tel:91 4613g22lub ę-mail:
1

a"

xI.

fi do s @cer: gr. ęclu.p

l

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofęrtowę zostanie rozsttzygnięte do dnial8 lutego 2013 roku do godziny
1:'1. o wynikach postępowania wszyscy oferęnci zostaną poinformowani
telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 23 lutego 2013 roku dó godziny 1530.
W tym samym terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rożstrzygnięcia
postępowania, zostanie skierowane zlecenie realtzacji zamówieni a z dodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treścininiej szego postępowania.

XII.

Informacje dodatkowe

1. termin zwlązania ofertą wynosi

30 dni kalendarzov\rych od daty składania ofęrt;

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia niniejszego postępowania
w całoŚci lub części,bez podaniaplzygzyn

3.

w przypadku, gdy oferta cenowa złoŻona pTZęz oforenta będzie przeĘaczac kwotę,
jakąZamawiający Zamlerza przęZnaczyc na realizację zamówiónia' Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzęnia dodatkowych negocjacji z oferentern,
którego ofer1a zostanię vznana za najkorzystniejszą. Jeśliw wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty, oferent zobowiązany jest złoŻyc ofertę ostateczną
w tęrminię ttzech dni kalęndarzowych od dnia zakonczenia negocjacji.

Podpis i pieczęć osoby upowaznionej
do reprezentowania Zamawiającego

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje

- mam pracę'' jest wspÓłfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznik nr

Imię i nazwisko oraz adres ofęręnta

1

do Zapy,tania ofertowego

mte1scowośći data

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul' Batalionów Chłopskich 115
70-760 Szczecin

odpowiadając na zapytanlę ofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Trenęra
ds. doradztwa
zawodowęgo w ramach_pracy_ Szkolnego ośrodka Karięry, w związku
z
ręalizacjąprojektu
pt' ',Mam zawód kwalifikacje mam pracę'' w Centrum Edukacji cigróanicze;
-i
w Szczecinie, współfinansowanym
zę środków Unii Europejskiej w ramach Europe';skiego
Funduszu Społecznego, Priory'tet IX - R9zwój wykształceniu i t o*petenc.;i
w regionach,
Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa zawodoivego,,,
zgodnie
z W magani ami okre śl o nym i w przedmi oto wym zapytantu o ferto
wym,
oferuję cenę _ całkowity koszt miesięczny za wykonanie przedmiotu
zamówienia
(wynagrodzenie miesięezne, umowa cywilno _ prawna) w
wysokości:...
(słownie:
....) pLN brutto.
Ponadto oświadczam, iŻ:
a)

zobowiązuję się do wykonywania zadan Trenera ds. doradztwa zawodowego
w ramach placy Szkolnego ośrodkaKariery w okręsie realizacji projektu,
d. od dnia
podpisania

umowy do 31 stycznia 2Ol4 roku lub w

w przedmiotowym zapytaniu

..

., zgodnie

okręsie

z lvq.maganiami zawartymi

o fertowym ;
b)zapoznał'ęm/łam się z przedmiotęm i warunkami zamówienia
otazakceptuję je;
c) sp^ełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta,
okręślone
zap1Ąaniu
ofertowym;

w

d) akceptuj ę

termin i warunki realizacji usługi.

Podpis Oferenta

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje
- mam pracę'' jest współfinansow any przez Unię Europejską
ze środkÓw Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załączniknr

1

do Zapytania ofertowego

lmię i nazwisko oraz adres ofęrenta

nlie.jscowośĆ i data

FORMULAI{Z OI'ERTOWY

Centrum Edukacj i O grodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 1l5
70-760 Szczecin

odpowiadając na zapytanie ofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Trenera ds. doradztwa
zawodowego w ramaclr pracy Szkolnego ośrodka Kariery' w zwięku z realizacjąprojektu
pt. ,,Mam Zawod i kwalifikacje mam pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej
w Szczęcinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet IX - I{ozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanię 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa zawodowego'', zgodnie
Z w1rmagani ami okre ślonymi w przedmioto wym zapytanlu ofertowym,
oferuję cenę _ całkowity koszt micsięczny za wykonanic przcdmiotu zamówienia
(wynagrodzenie miesięczne, umowa cywilno _ prawna) w wysokości:

(słownie:

..)PlNbrutto.

Ponadto oświadczam, iz:
a)

zobowiązuję się do wykonywarria zadan Trenęra ds. doradztwa zawodowego
wramach pracy Szkolnego ośroclka Karicry w okręsie realizacji projektu, tj. od dnia
podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku, zgodnie z Wmaganiami zawartymi
w przedmiotowym zapfianiu oferto wyrn

b)

c)

;

zapoznałetiŁam się z ptzedmiotem i warunkami zamówien ia

or

az akceptuj

ęje;

spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone W zapytaniu

ofertowym;

d)akceptuję termin i warunki reaIizacji usługi.

Podpis Oferenta

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załączniknr 2 do ZapyĄania ofertowego

oŚwrłtrcZENIE oIłEI{ENTA
o BRAKU PowIĄZAŃ osonrrwYcu I KAPITAŁowYCH

D oty czy zap7Ąania

o

fertowe go nr

2 l

20

I3

l WND

-P

oKL.

0 9.

02.

0

0 -32 -0 4
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W związku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym Zę środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet - IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2
atrakcyjności i jakościszkolnictwa
',Podniesienie

zawodowego",

oświadczam, że niejestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. i]atalionów Clrłopskich 115,70*760 Szczecin.
Powiązania, o których mowa' polegają w szczegolności na:
1. uczęstntczęniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej I\Yo udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub

4'

pełnomocnika;

zarządzającego, prokurenta,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosuŃu pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosuŃu przysposobienia, opieki lub kurateli.

mie_jscowość i data

podpis Oferenta

*Przez powięania kapitalowe lub osobowe rozunlie się wza.jenrne powiąania rniędzy Zanrawia.jącym lub osobanri upowaznionymi
do
zaciągania zobowiązań w inrierriu Zamawiającego lub osobami wykonLljącynri w inricniu Zarnawiającego czynności związanycll
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru ol'erty a ol'cretrtęm.

- mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załączntknr 3 do Zapytanla ofertowego

oŚwIADCZENIE oFERJłNTA o UDZIALII w Ił.BALIZACJACII PRoJEKTow
POKI,
Jako wykonawca częścizadan realizowanyclr w projckcie
_ mam pracę''

POKL ,,Mam zawód i kwalifikacje

lmię i nazwisko

informuję Centrum Edukacji ogrodniczej W Szczecinie,
pracowałem(łam)* przy realizacji innych projektów POKL.

data złozenia oświadczeni a

Że

pracowałemCłam) / nie

podpis Oferenta

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

