Warszawa, dnia 07 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER
2/04/DOL/2017, z dnia 24.04.2017 r.
Ogłoszonego przez Certes Sp. z o.o., w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Kariery
Zawodowej”, o numerze: POWR.01.02.01-02-0102/16, według zasady konkurencyjności.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W dniu 24 kwietnia 2017 r. zostało ogłoszone na stronie internetowej: http://www.find-work.pl i
stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zapytanie ofertowe na wybór
Wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu sesji doradczych z Doradcą Zawodowym dla
144 uczestników projektu. Usługi mają być realizowane na terenie miasta Wrocław.
Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie sesji doradczych z Doradcą Zawodowym
dla 144 uczestników projektu. Każda z sesji będzie trwała dwie godziny zatem do
przeprowadzenia jest 288 godzin doradztwa.
Wsparcie to będzie udzielane uczestnikowi projektu w ciągu czterech miesięcy od dnia
przystąpienia do projektu. Celem tego doradztwa jest poradnictwo zawodowe, w tym
podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przy zastosowaniu
IPD.
b) Sesje mają się odbywać przy zastosowaniu platformy AC/DC i IPD, podczas których,
odbywało się będzie poradnictwo zawodowe w obszarze planowania kariery zawodowej w
tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych (platforma AC/DC
jest własnością Zamawiającego i będzie udostępniona wybranemu Wykonawcy
bezpłatnie).
c) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu.
d) Ewaluacja prowadzonych zajęć, przekazywanie do Zamawiającego spostrzeżeń i uwag
związanych z doradztwem zawodowym.
e) Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji z realizacji usług doradczych.
Uczestnikami projektu mają być osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym osoby
niepełnosprawne), w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia z Województwa Dolnośląskiego.
Na powyższe Zapytanie Ofertowe, do końca dnia 02.05.2017 r. ofertę złożyły dwie firmy:
1. Ewa Joachimczak – oferta została dostarczona do Zamawiającego w dniu 02.05.2017 r. o
godzinie 15:54 za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: info@find-work.pl
2. INVEO GROUP Małgorzata Pytlewska – oferta została dostarczona do Zamawiającego w
dniu 02.05.2017 r. o godzinie 23:35 za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: info@findwork.pl.
Wykonawcy którzy złożyli oferty przedstawili właściwe oświadczenia dotyczące braku powiązań
osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami.
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Każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania wpłacił wadium w odpowiedniej
wysokości i czasie na konto bankowe Zamawiającego wskazane w Zapytaniu Ofertowym.
Podmioty ubiegające się o zamówienie spełniły warunki określone w pkt. 4 Zapytania Ofertowego
składając Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oświadczając, że:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ponadto oświadczyły, że nie zostały skazana za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Kryteria oceny:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria oceny
ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert
Cena brutto za przeprowadzenie jednej
godziny doradztwa zawodowego
Doświadczenia w ilości przeprowadzonych
godzin doradztwa zawodowego
Ilość lat doświadczenia w przeprowadzaniu
doradztwa zawodowego

Waga
60%

Ilość punktów
60

20%

20

20%

20

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
a) Kryterium cena (brutto) – 60 punktów
Przez cenę rozumie się podanie ceny brutto za przeprowadzenie jednej godziny doradztwa
zawodowego.
Punkty będą liczone według poniższego wzoru:
Najniższa cena
-------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena ocenianej oferty
Najniższa cena otrzyma 60 punktów.
b) Kryterium wykazanie doświadczenia w ilości przeprowadzonych godzin doradztwa
zawodowego (kryterium to dotyczy wykazania doświadczenia doradcy/ów zawodowych
wskazanych przez Wykonawcę lub doradcy zawodowego który jest Wykonawcą.– 20
punktów
W ramach kryterium wykazanie doświadczenia Zamawiający przyzna punkty za przeprowadzoną
przez doradcę/ów zawodowych wykazanych przez Wykonawcę lub doradcę zawodowego, który
jest Wykonawcą liczbę godzin doradztwa zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia w ciągu ostatnich dwóch lat od dnia upublicznienia zapytania, które prowadził jako
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podwykonawca lub w ramach projektów własnych – doradztwo zawodowe wykazane w
doświadczeniu musi dotyczyć doradztwa przeprowadzonego dla osób młodych i/lub bezrobotnych
i/lub niepełnosprawnych.
Punkty będą przyznawane według poniższych przedziałów:
10 pkt. – wykazanie doświadczenia za przeprowadzenie od 50 do 100 godzin doradztwa
zawodowego przeprowadzonego dla osób młodych i/lub bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych w
ciągu ostatnich dwóch lat od dnia upublicznienia zapytania.
15 pkt. - wykazanie doświadczenia za przeprowadzenie od 101 do 300 godzin doradztwa
zawodowego przeprowadzonego dla osób młodych i/lub bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych w
ciągu ostatnich dwóch lat od dnia upublicznienia zapytania.
20 pkt. - wykazanie doświadczenia za przeprowadzenie od 301 do więcej godzin doradztwa
zawodowego przeprowadzonego dla osób młodych i/lub bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych w
ciągu ostatnich dwóch lat od dnia upublicznienia zapytania.
c) Kryterium – ilość lat doświadczenia w przeprowadzaniu doradztwa zawodowego
(kryterium dotyczy doświadczenia doradcy/ów zawodowych wykazanych przez
Wykonawcę lub doradcy zawodowego który jest Wykonawcą.
Ilość lat doświadczenia w przeprowadzaniu doradztwa zawodowego:
- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie – 20 pkt.
Łączna wartość przyznanej punktacji jednemu Wykonawcy ze wszystkich kryteriów nie może
przekroczyć 100 punktów.
Zamawiający dokonał następującej oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert

Waga

Przedstawione
przez oferenta

Cena brutto za przeprowadzenie jednej
60%
godziny doradztwa zawodowego
Ewa Joachimczak
69,00 zł
INVEO GROUP Małgorzata Pytlewska
45,00 zł
Doświadczenia w ilości przeprowadzonych
20%
godzin doradztwa zawodowego
Ewa Joachimczak
446 godz
INVEO GROUP Małgorzata Pytlewska
1152 godz
Ilość lat doświadczenia w przeprowadzaniu
20%
doradztwa zawodowego
Ewa Joachimczak
4 lata
INVEO GROUP Małgorzata Pytlewska
7 lat
Łączna ilość punktów otrzymanych przez Ewa Joachimczak
Łączna ilość punktów otrzymanych przez INVEO GROUP Małgorzata Pytlewska
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Przyznane
punkty
60
39,13
60,00
15
20,00
20,00
15
0,00
10,00
59,13
90,00

W związku z powyższymi wyliczeniami, Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej
oferty, ze względu na uzyskaną największą liczbę punktów firmę INVEO GROUP Małgorzata
Pytlewska.
UZASADNIENIE
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych dla
poszczególnych części zamówienia w Zapytaniu Ofertowym z dnia 24.042017 r., numer
2/04/DOL/2017 oraz przy spełnionych przez Wykonawcę warunkach formalnych.

....................................................................
(podpis osoby upoważnionej przez do
zaciągania zobowiązań)

………………………………………………
(odpis osoby wykonującej czynności
związane z przeprowadzeniem postępowania)
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