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Ostrowiec Św., 03.02.2020 rok 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku  

NR 3/CBPK/02/EFS-44/2019 
 

W związku z realizacją przez Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” projektu pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020             
w ramach osi priorytetowej 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem , Działania 09.01.00 Aktywna 

integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie ,  
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o.   

kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji 
i przejrzystości oraz zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków                  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego                         
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku. 

zwraca się do Państwa z prośbą o dokonanie wyceny rynkowej usługi przeprowadzenia INDYWIDUALNEGO 
PORADNICTWA ZAWODOWEGO na rzecz UP ww. projektu.  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. 
Tel.: (41) 247 66 76 
e-mail: cbpk@cbpk.pl 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
85312320-8 – usługi doradztwa 
 

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla łącznie 36 
uczestników/-czek projektu (UP) z podziałem na dwie edycje po 18 UP każda w wieku 18 lat i więcej 
zamieszkujących teren powiatu ostrowieckiego, obszar miejski gmin : Kunów, Ćmielów oraz powiatu 
starachowickiego: gmina Brody iłżeckie oraz obszar miejski gminy Wąchock  .  
Indywidualne poradnictwo zawodowe ma na celu przygotowanie Indywidualnych Planów Działań w tym: 
identyfikacja potrzeb i oczekiwań UP, określenie mocnych i słabych stron, dokonanie bilansu jego potencjału 
zawodowego, posiadanych kompetencji, kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, 
określenie deficytów UP, określenie celu zawodowego Zachęcanie K i M do udziału w szkoleniach 
stereotypowo przypisanych tylko do jednej płci, zachęcanie K do podejmowania specjalności lepiej płatnych. 
Doradca zawodowy do diagnozy wykorzysta min. rezultaty projektu innowacyjnego POKL E-doradca 
zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line/ Elektroniczna aplikacja online „Wieloaspektowa Ocena 
Preferencji Zawodowych”(WOPZ)- badanie kompleksowych preferencji zawodowych UP.  
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Założenia projektu: Projekt zakłada przeprowadzenie łącznie: 160 godzin indywidualnego wsparcia 
zawodowego w ramach zadania: AKTYWIZACJA ZAWODOWA I EDUKACYJNA realizowanego w dwóch 
edycjach po 80 godzin każdy.  
 
Każdy UP skorzysta z 4 godz. wsparcia w formie 2 indywidualnych spotkań po 2 godz. każde. Dla osób 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (ON), w miarę zgłoszonych potrzeb, przewidziano 
dodatkowe 2 godziny indywidualnego wsparcia na osobę .  
 
Forma prowadzenia zajęć musi być dostosowana do potrzeb UP (w tym do osób z niepełnosprawnościami) 
oraz przeciwdziałać dyskryminacji kobiet i mężczyzn.   
Przez godzinę poradnictwa indywidualnego należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).  
 
Informujemy, iż w umowie na Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego poza 
powyższymi wymaganiami, zawarte zostaną postanowienia:  
1. Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego i 

profesjonalnego działania oraz do wykonywania usług zgodnie z przepisami prawa polskiego, 
wspólnotowego i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów. Wykonawca 
zobowiązuje się do ochrony interesów Zamawiającego w zakresie powierzonych mu czynności. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego prowadzenie dokumentacji, prowadzenia 
list obecności, kart usług, przeprowadzenie ankiet, Indywidualnych Planów Działań , kwestionariuszy, 
testów, itp.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania UP, iż udział w projekcie jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. 
„AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” . 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej 
dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej jako:   

5. realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu 
o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do 
możliwości i potrzeb uczestników projektu;   

6. akceptacja prowadzenia zajęć we wskazanych przez Zamawiającego terminach. Dokładny termin 
realizacji przedmiotu zamówienia uzgadniany będzie po ustaleniu terminów dogodnych dla Uczestników 
biorących udział w projekcie;   

7. Wykonawca zobowiązuje się informować niezwłocznie Zleceniodawcę o wszelkich sytuacjach, które 
mogą mieć wpływ na jakość wykonania zlecenia i jego zakres merytoryczny. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i utrzymywania stałego kontaktu ze Zamawiającym 
(przedstawicielami Zamawiającego) w zakresie spraw związanych z wykonaniem zlecenia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w 
związku z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca 
zwróci je Zamawiającemu nie później niż w dniu rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy. Wezwanie 
do zwrotu może również nastąpić w każdym momencie na żądanie Zamawiającego. 

10. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji i materiałów, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, 
otrzymanych od Wykonawcy lub od osób działających w imieniu Wykonawcy w związku z 
wykonywaniem zlecenia 
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11. Wykonawcę/personel Wykonawcy, osoby fizyczne i samozatrudnionych uczestniczący w wykonaniu 
zamówienia będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w 
tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie 
z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego 
oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.  

12. Osoby wykonujące osobiście zadania w projekcie (tzn. Wykonawca wykonujący zadania osobiście) będą 
zobowiązane przed zaangażowaniem ich do projektu do złożenia oświadczenia, że:  

13. obciążenia wynikające z wykonywania zadań w innych projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej 
i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie w ramach przedmiotowego 
projektu,  

14. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i 
innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.   

15. Osoby wykonujące osobiście zadania w projekcie (tzn. Wykonawca wykonujący zadnia osobiście) będą 
zobowiązane comiesięcznie przedkładać protokół, wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz 
ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.   

16. W przypadku złożenia ofert przez osoby fizyczne i samozatrudnione nie dopuszcza się udziału 
podwykonawców.   

17. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane Kartami czasu pracy i protokołami 
sporządzonymi przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań oraz liczby godzin, które 
zostały wykonane.  

18. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział we wsparciu związanych z przedmiotem 
zamówienia  może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.  

19. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie wykonywania 
usługi, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do 
ilości godzin jego uczestnictwa w szkoleniu (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). 

20. Cena podana przez Wykonawcę za osobę jest ceną ryczałtową, niezmienną w całym okresie trwania 
umowy. W cenie musza być zawarte także wszelkie koszty niewyspecyfikowane w Zapytaniu ofertowym, 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym należne podatki zgodnie z 
obowiązującym prawem, koszty przejazdu, koszty delegacji, ubezpieczenia oraz inne niezbędne koszty, 
opłaty pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z właściwą realizacją umowy oraz likwidację 
ewentualnych roszczeń i szkód. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie okoliczności mające wpływ na 
ewentualny wzrost wartości usług 

21. Wykonawca akceptuje, że terminowa zapłata za usługę uzależniona jest od posiadania przez 
Zamawiającego środków finansowych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu, pochodzących 
od Instytucji Finansującej realizację projektu. W związku z tym Wykonawca składając ofertę oświadcza, 
że w przypadku opóźnień z zapłatą za zrealizowanie usługi nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych 
roszczeń.  

22. Płatność nastąpi na podstawie faktur/ rachunków wraz z załączonymi kartami czasu pracy i protokołami 
odbioru w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury/ rachunku przez Zamawiającego. 
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23. Zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku opóźnień  w realizacji zamówienia, 
nieprzestrzegania harmonogramów, świadczenia usługi bez zachowania należytej staranności (w tym 
zapisy o możliwości potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy; zastrzegające 
Zamawiającemu możliwość  dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych, na zasadach ogólnych) 

24. W związku z wejściem w życie 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), Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować wdrożenie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i 
chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 RODO). Wystarczające gwarancje oraz 
obowiązki ochrony danych spoczywające na Wykonawcy mogą stanowić podstawę do weryfikacji, 
kontroli przez Zamawiającego i inne uprawnione podmioty 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

I EDYCJA: od lutego 2020 do marca 2020 roku.   
II EDYCJA: od grudnia 2020 do lutego 2021 roku.  
Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00 – 20:30, 
Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu dostosowanego do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega 
możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Miejsce realizacji : województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki i powiat starachowicki.  
W trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania ze indywidualnego poradnictwa zawodowego, 
Zamawiający planuje uruchomienie zajęć na w lokalizacji na terenie powiatu ostrowieckiego, która będzie 
odpowiadała większości UP. 
Harmonogramy spotkań będą ustalane indywidualnie z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

IV. WYMAGANIA 

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą lub osoby prawne dysponujące personelem, o niżej określonych minimalnych kwalifikacjach: 

 wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego/pedagogiki lub odpowiednie 
kwalifikacje/kompetencje nabyte w trakcie lub/i kursów/szkoleń potwierdzone 
certyfikatami/zaświadczeniami 

 w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali samodzielnie co 
najmniej 300 godzin pracy – indywidualnego doradztwa zawodowego na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społeczno – zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo 
i bezrobotnych (w tym - długotrwale bezrobotnych), w tym osobami z niepełnosprawnościami, w 
wieku 50 lat i więcej  

 

V. OFERTA CZĘŚCIOWA 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

VI. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. 
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1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) 
informujemy, że w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o 
ochronie danych osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli 
informacyjnej.  

2. Wykonawca wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu „AKTYWNA 
INTEGRACJA-AZYMUT-=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, a w  szczególności  ustalenia wartości zamówienia, 
którego dotyczy przedmiotowe rozeznanie rynku jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu klauzuli 
zgody stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

3. Wykonawca ma obowiązek podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w 
postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu 
zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszego ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku. 

VII. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW: 

1. Wypełniony Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku 
2. Klauzula informacyjna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – Załącznik nr 2 

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku 
3. Klauzula zgody – Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku  
4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 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) – Załącznik nr 4 do niniejszego ZAPYTANIA 
CENOWEGO – rozeznanie rynku 

5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - Załącznik nr 5 do niniejszego ZAPYTANIA 
CENOWEGO – rozeznanie rynku  

6. Życiorys zawodowy osób przewidzianych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 6 do niniejszego 
ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku 

7. Komplet kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, 
doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
(m.in. dyplom ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów; świadectwa pracy, referencje, 
zaświadczenia, protokoły odbioru  itd.).  W przypadku podmiotów gospodarczych, brane pod uwagę i 
oceniane jest doświadczenie tylko i wyłącznie osób wytypowanych do realizacji zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty. 

VIII. TRYB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: 
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Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., 
osiedle Słoneczne 14 (górny pasaż), 

27-400 Ostrowiec Św. 
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z dopiskiem 

„Oferta na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach realizacji 
projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy 
 

3. Termin składania ofert upływa 11.02.2020 r. do godz. 10:00. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy 
się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.  

4. Biuro Zamawiającego czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 
5. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Katarzyna Łaszcz, e-

mail: cbpk@cbpk.pl, tel.: 41 247 66 76 

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich 
znaczenia oraz sposobu oceny ofert 

 
a) Doświadczenie – 60 % 

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin w zakresie indywidualnego poradnictwa 
zawodowego zrealizowanych w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty w pracy z osobami na rzecz 
osób zagrożonych wykluczeniem społeczno – zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych 
zawodowo i bezrobotnych (w tym - długotrwale bezrobotnych), w tym osobami z niepełnosprawnościami, 
50+ i więcej 
 
Doświadczenie wyrażone ilością godzin: 

D = (Db/Dn) x 60 
gdzie: 
D – punkty przyznane za ofertę 
Db – Doświadczenie badanej oferty wyrażonej w godzinach 
Dn – Maksymalne doświadczenie spośród ważnych ofert wyrażone w godzinach 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 60. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 

b) Cena brutto  - 40 % 

C = (Cn/Cb) x 40 
gdzie: 
C – punkty przyznane za cenę  
Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert 
Cb – cena brutto badanej ofert 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 40. Wszystkie 
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 obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
1. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę poradnictwa zawodowego wyrażoną w złotych polskich w 

kwocie brutto,  
2. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności 

gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez 
Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku personelu 
uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS  (leżący po stronie pracownika i ewentualnie pracodawcy) i 
podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.     

2. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.   
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.   
4. Cena może być tylko jedna 
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów D + C) uznana zostanie za 
najkorzystniejszą dla wskazanego obszaru świadczenia usług indywidualnego poradnictwa zawodowego.  
 
Deklarujemy podpisanie umowy zlecenia.  
 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Centrum Biznesu i Promocji Kadr  z siedzibą w Ostrowcu Św. informuje, że niniejsze rozeznanie w sprawie 
ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych 
warunkach  i z określonym podmiotem oraz nie rodzi po stronie potencjalnych wykonawców roszczenia                
o zawarcie umowy.   

 

 
KATARZYNA ŁASZCZ 

Kierownik Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 3/CBPK/02/EFS-44/2020 

……………….………..…………… 

miejscowość, data 
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FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
 

DANE OFERENTA: 

Imię i Nazwisko/Firma 
 

Adres  

PESEL/NIP  

Numer telefonu  

e-mail  

W odpowiedzi na ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku na realizację usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego 

prowadzonego dla 336 Uczestników/czek projektu pn. „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję realizację 

przedmiotu zamówienia na: 

Cena brutto za 1 godzinę zegarową INDYWIDUALNEGO 
PORADNICTWA ZAWODOWEGO (w PLN) 

 

OGÓŁEM CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ USŁUGI:  

SŁOWNIE:  

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. spełniam określone w rozeznaniu cenowym warunki.  

2. Wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne wymagania określone 

w ZAPYTANIU CENOWYM – rozeznanie rynku. 

3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za cenę podaną w niniejszym formularzu, 

4. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym 

uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

5. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia 

nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na podstawie faktury.  

6. oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,  w miejscu i terminie 

określonych przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

8. Oświadczam, iż wobec Oferenta, w imieniu którego działam,  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

9. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są 

zgodne z prawdą. 

 
_____________________________________________  

[Podpis Oferenta] 
 

Załącznik nr 2  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 3/CBPK/02/EFS-44/2020 
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KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) 

 
1. Stosownie do 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) 
Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. 
z o. o., osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail:cbpk@cbpk.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 
rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania 
postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 
udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających 
z umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 

8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, 
ma prawo: 
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,  
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym 
przepisy RODO. 

10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych określa PZP. 

11. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,  
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2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 
21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych 

 
 
 
 
 
……………………………………………….. 

miejscowość, data  

______________________________________________ 

Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 3/CBPK/02/EFS-44/2020 
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Klauzula zgody 

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA-AZYMUT-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”. 

 

 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy bądź dane osoby fizycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 3/CBPK/02/EFS-44/2020 
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Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 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). 

  

  

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia w niniejszym postępowaniu.*) 

  

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy bądź dane osoby fizycznej 

 

 

 

 
*) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 3/CBPK/02/EFS-44/2020 
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Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 
 

 

 

*) N- następny 

 

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

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy bądź dane osoby fizycznej 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6  

do ZAPYTANIA CENOWEGO – rozeznanie rynku NR 3/CBPK/02/EFS-44/2020 

 

 

                                                           
1 Wykazywane w ofercie doświadczenie trenera/ów winno być udokumentowane załącznikami i złożone wraz z 
Formularzem ofertowym  (kopia -  potwierdzona „za zgodność z oryginałem” wraz z podpisem Wykonawcy i datą 
potwierdzenia – CV, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, referencje, listy polecające, protokoły odbioru usług itp. 
potwierdzającego przedmiot, jakość, wymiar czasowy usługi, itp.). 

Lp. Imię i nazwisko  Nazwa usługi1 
Podmiot, dla którego 
usługę zrealizowano i 
okres realizacji usługi 

Liczba 
przeprowadzonych 

godzin wsparcia 

Postawa do 
dysponowania 
osobą (własne/ 

oddane do 
dyspozycji *) 

1.      

2.      

3.      

N.       
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CV 

 

Rodzaj oferowanych usług Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego 

 

Nazwisko i imię      ………………………………………………………………………. 

Data urodzenia          ………………………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia                    ……………………………………………………………………… 

Pesel       ……………………………………………………………………… 

Adres                      …………………………………………………………………….. 

Telefon               ……………………………………………………………………... 

e-mail                                                   …........................................................................ 

 

Wykształcenie (potwierdzone odpowiednimi dokumentami: dyplomy, świadectw, zaświadczenia):  

Okres nauki 
(od-do) 

Nazwa uczelni i miejscowość 
oraz nazwa kierunku 

Uzyskane stopnie naukowe, tytuły 
zawodowe 

   

   

 (wpisać począwszy od ostatniego) 

 

 Ukończone szkolenia, kursy związane z przedmiotem zamówienia:  

Rok Nazwa studiów podyplomowych, 
szkoleń, kursów 

Opis 

   

   

(wpisać począwszy od ostatniego) 

Doświadczenie zawodowe (potwierdzone odpowiednimi dokumentami: zaświadczenia, referencje) 

Okres pracy 
(od-do) 

Nazwa pracodawcy 
i miejscowość 

Stanowisko Krótki opis  
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(wpisać począwszy od ostatniego) 

Uprawnienia zawodowe: 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 

Umiejętności 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 

Informacje dodatkowe (społeczne np. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, organizacyjne – zarządzanie ludźmi, 
koordynowanie ich pracy, umiejętności techniczne): 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (RODO). 

 
 
 
…………….…………….……………………………………. 

                                                                                                                                                      Podpis  
 

* do życiorysu należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawdziwość danych zawartych w formularzu (tj. dyplomy, świadectwa/ zaświadczenia ukończenia 
studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, referencje  i inne). 


