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Szczecin, dniaZl stycznia 2013 roku
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Szanowni Państwo,

w związkv z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym Ze Środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX _ Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanię 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego", zaptaszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji ,,Trenera ds. doradztwa
zawodowego w ramach pracy Szkolnego ośrodka Kariery''.

I. Zamawiający

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70ą60 Szczecin

opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotęm zamówienia jest ptaca (w formie umowy cywilno _ prawnej w wymiarze
36 godzin miesięcznie) na stanowisku Trenera ds. doradztwa zawodowego
w zvńązku z rcalizacją projęktu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowąnym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX _ Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działarue 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności
i j akości szkolnictwa zawodowego''.

obowiązki Trenera ds. doradztwa zawodowego 
!'{

Do obowiąków Trenera ds. doradztwa zawodowego będzie naleŻało świadczenie
pracy polegającej na kierowaniu pracą Szkolnego ośrodka Kariery (SoK) w ramach
realizacji projektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'', w szczególności na:

1. przygotowaniu dokumentacji dotyczącej pracy SoK (programu doradńwa, kart
usług doradczych, planu i dziennika zajęć),
prowadzeniu dokumentacji dydaktycznej dotyczącej pracy SoK,
świadczeniu indywidualnych i grupowych usług poradnictwa zawodowego dla
ucznióWuczewic CEo (uczestników projektu) według zatwięrdzonego planu
zajęó,

4. przygotowaniu testów wiadomości i badan ankietowych do oceny uzyskiwanych
rezultatów pracy SoK,
okresowym przeprowadzaniu testów wiadomości i badan ankietowych w celu
anaLizy i monitoringu uzyskiwanych rezultatów pracy SoK,
opracowaniu i przygotowaniu sprawozdań kwartalnych z pracy SoK,
opracowaniu i przygotowaniu sprawozdania końcowego zpracy SoK.

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam praę" jest wspÓłfinansowany plzez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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IV. Termin realizacji zamówienia

l. zakres czasowy realizacji przedmiotu zamówienia:
. od dnia podpisania umowy do 31 stycznia2ll4 roku;

2. zal<res godzinowy realizacji przedmiotu zamówienia:
o minimum 36 godzinzegarorych miesięcznie;
o od poniedziałku do piątku w godzinach 1400 _ !700 3 razy po 3 godziny

tygodniowo.

v. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba SoK mieści się w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, przy ulicy
Batalionów Chłopskich lt5, 701 60 Szczecin.

\Ą. Warunki udziałun które musi spełniaćkużdy skladający ofeńę:

1. posiadaó wykształcenie wyższe ukierunkowane w zakresie dorudztwa
zawodowego,

2. doświadczenie zawodowe w zakresie doradźwa i poradnictwa zawodowego,
3. doskonała otganizacjapracy'
4. umiejętnośćptacy w zespole,
5. znajomośó obsługi komputera, umiejętnośó pracy w środowisku Microsoft office.

vil. Specyfikacja dokumentacjio którą Oferent musi dołącryć do oferĘ:

kserokopie dokumentów potwierd zający ch poziom wykształcenia,
oświadczenie o wyrazęniu zgody na przetwaruanie danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z t997 Nr 133, poz. 883 ze zm.),
wypełniony druk stanowiący załącznik nr 1 -,,Formularz ofortowy'',
wypełniony druk stanowiący załącznik nr 2 _,,oświadczenie oferenta o braku
powią7an osobowych i kapitałowych'',

5. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 oświadczęnię oferenta o udziale
w realizacjach projektów PoKL.

VIII. Odrzucenie ofert:

Zostaną odrzucone oferty tych oferentów, którzy:
1. nie spełniająwarunków udziałuw zapytarriu ofertowym,
2. nie załączyli wymaganych dokumentów,
3' załączyli dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi

w zapytaniu ofertowym.

IX. Kryterium oceny ofert

oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z ponizsrym
kryterium:

Cena * całkowity koszt miesięczny za rvykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzęnie miesięczne brutto, umowa cywilno _prawna) _ 100 punktów.

Projekt 
',Mam 

zawód i kwalifikacje - mam pracę" jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Najniższa oferta ottzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniŻszej oferty l cenabadanej oferty) x 100.

x. Termin i miejsce skNadania dokumentów:

1. wymagane dokumenty należy składaó do dnia 29 styczrua 2013 roku do godziny
1500 w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batilionów
Chłopskich lI5,70 -760 Szczecin;
oferta winna znajdowaó się w zamkniętej kopercie, na której naleŻy umięścić napis:
oferta na stanowisko Trenera ds. doradzt'wa zawodowego w zwiąku z realizacją
projektu,,Mam zawód i kwalifikacje _mam pracę'';
kuŻdy oferent możezŁoĘć tylko jednąofertę;
oferty winnę byó ptzygotowanie i złoŻone zgodnie z wmaganiami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
oferta winna byó sporządzonaw języku polskim;
ofertę naleŻy złoŻyi w PLN;
wszystkie koszty zvmązane ze złoŻeruęm oferty ponosi oferent;
dopuszcza się składanie ofert częściowych trzy miesięcznych lub kwartalnych
z podaniem dokładnej daty terminu rcalizacji zamówienia;

9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i zŁoŻenia oferty w niewłaściwym
miej scu lub termini e obciĘająskładającego ofertę;

10. wszystkie oferty otrzymanę ptzęz Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie po
wyżej wymienionym terminie zostanązwrócone ;

ll.osoba uprawniona do kontaktów - Andrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub e_mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl

XI" Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte 30 stycznia 2013 roku do godziny 1500.

o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostanąpoinformowani telefonicznie lub
mailowo nĄpóźniej do dnia 31 styczltta 2013 roku do godziny 1530. W tym samym
terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, zostanie
skierowane zlecęnie rcalizacji zamówienia z dodatkolvymi informacjami wskazanymi
w treści niniej szego postępowania.

XII. Informacje dodatkowe

1. termin związaniaofertąwynosi 30 dni ka]endarzowych od daty składania ofen;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podaniaprzyczyrL;

3. w przypadku, gdy oferta cenowa złoŻonaptzez oferenta będzie przekłaczaó kwotę,
jakąZamawiający załnięrza przeznaczyć na rea|izację zamówienia, Zanawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treści oferty, oferęnt zobowiązany jest złoŻyć ofertę ostateczną
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w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakoirczenia negocicji.
DY,kĘKilon

Centrum 
[cułaĄ /o gfodn iczej

DYFE\KFON
Centrum 

[cuła\ /oqfodn iczej

.. łioI* r.łnł,,il,ką... '..
i'"r''; i ;l.V;;;' upowaŻnionej
do reprezentowania Zamawiaj ącego

PĘekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przęz Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Imię i nazwisko oraz adres oferenta miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-760 Szczecin

odpowiadając na zapylanie ofertowe, dotyczące pełnienia funkcji Trenera ds. doradztwa
zawodowego w fttmach pracy Szkolnego ośrodka Kariery, w zvłiązku z realizacjąprojektu
pt. ,,Mam zavłód i kwalifikacje mam pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej
w Szczecinie' współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priorytet Ix - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działante 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowęgo'', zgodnie
z W magani ami okre śl onymi w przedmiotowym zapytaniu o fertowym,

oferuję cenę - całkowity koszt miesięczny za wykonanie przedmiotu zamówienia
(wynagrodzenie miesięczne, umowa cywilno - prawna) w wysokości: ...
(słownie: . '..) PLN brutto.

Ponadto oświadczam, iz:

a) zobowiąuję się do wykonywania zadń Trenera ds. dorudńwa zawodowego
wramach pracy Szkolnego ośrodka Kariery w okresie reaIizacji projektu, tj' od dnia
podpisania umowy do 31 stycznia 2014 roku, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w przedmiotowym zapfiaruu ofertowym;

b)zapoznałęmlłam się z przedmiotęm i waruŃami zamówieniaoraz akceptuję je;

c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone w zapytaniu
ofertowym;

d)akcepĘę termin i warunki rcalrizacji usługi.

Podpis Oferenta

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam praę'' jest współfinansowany wzez Unię Europejską
ze ślodków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załączniknt 2 do Zapytania ofertowego

oŚwnocZENIE oF'ERENTA
o BRAKU PowIĄzAŃ osoBowYcH I KAPITAŁoWYCH

D oĘ czy zapytanta ofertowe go nr 2 l 20 t 3 l WND-P oKL. 0 9. 02. 0 0_3 Ż -0 44 l 12

W zwią7ku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo, Priorytet _ IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, DziaŁanie 9.2 

',Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa

zawodowego",

oświadczam, że nie j estem powią7any osobowo lub kapitałowo * z Zamawiającym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115,70ą60 Szczecin.

Powią7ania, o których mowa' polegająw szczegóIności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej I0%udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskimo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowość i data podpis Oferenta

*Przez powiryutia kąitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powią7ania między Zamawiająoym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiąan w imięniu Zanawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zarnawiającego czyrności tłliązanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem.

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam praę'' jest wspÓłfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załączrtik nr 3 do Zapytaria ofertowe go

oŚwIADcZENIE oFERENTA
O UDZIALE W REALIZACJACH PROJEKTOW POKL

Jako wykonawca części zadairealizowanych w projekcie POKL ,,Mam zawód i kwalifikacje

- mam pracę''

informuję Centrum
pracowałem(-łam)*

Edukacji ogroonicz$u'#''oś".".cinie, żę pracowałemGłam) l nie
przy realizacji innych projektów POKL.

data złożęnia oświadczenia

*niepotrzebne skeslić

podpis Oferenta

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


