DANE WYKONAWCY:
…………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………
Adres
…………………………………………………
NIP
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
OFERTA
na realizację usług indywidualnego poradnictwa zawodowego
w ramach projektu pn. „Nowy Zawód – Lepsza Praca”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wykonawca oferuje wykonanie zadania
obejmującego świadczenie usług indywidualnego poradnictwa zawodowego na rzecz
70 Uczestników Projektu w wymiarze po 4 godziny na rzecz każdego Uczestnika
Projektu (tj. łącznie 280 godzin) wraz z opracowaniem na rzecz ww. Uczestników
Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) za wynagrodzeniem ustalonym w
oparciu o stawkę godzinową w wysokości:
…………………………………. zł /godz,
tj. za realizację usług na rzecz 1 Uczestnika Projektu (w wymiarze 4 godzin wraz z
opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie w wysokości czterokrotności ww. stawki godzinowej.
Ww. cena jest ceną brutto i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usługi oraz VAT lub
należności publicznoprawne (ZUS) potrącane przez Zamawiającego
II. Wykonawca oświadcza, iż posiada następujące dodatkowe kwalifikacje, które podlegają
punktacji w ramach oceny (rankingu) ofert 1:





wykształcenie wyższe psychologiczne
wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego
wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowego,

na dowód czego Wykonawca składa …………………………………………………………..
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Jeżeli wykonawca posiada wskazane kwalifikacje, należy zaznaczyć i udokumentować właściwą opcję.
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…………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
III. Wykonawca oświadcza, iż:
1) zapoznał się z warunkami udzielenia i wykonania Zamówienia określonymi w Zapytaniu
Ofertowym i nie wnosi do nich żadnych uwag;
2) spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, tj:
 posiada wykształcenie wyższe,
 posiada doświadczenie polegające na tym, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy (do
dnia złożenia oferty) wykonywał należycie zadania w zakresie poradnictwa
zawodowego przez łączny okres co najmniej 36 miesięcy2 w instytucjach rynku
pracy lub w projektach skierowanych do osób pozostających bez zatrudnienia lub
zagrożonych utratą zatrudnienia, w tym wykonał min. 70 IPD, przedstawione w
następującej tabeli:
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jeżeli w danym miesiącu Wykonawca wykonywał zadania w ramach umowy z kilkoma podmiotami, należy przyjąć,
że wykazał wykonywania zadania w 1 miesiącu
2
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IV. Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu
powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym3
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym (Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza), 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 polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto Wykonawca oświadcza, iż nie jest pracownikiem Partnera Projektu (Stowarzyszenia
„Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Pomorskiego Stowarzyszenia
Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Szkoleniowego POLKAR
Sp. z o. o lub Fundacji NOVA).
……………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
Załączniki:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu4
- dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji5

osoby, które nie spełniają poniższych warunków podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu składają obligatoryjnie wszyscy
Wykonawcy
dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji składają Wykonawcy, którzy powołali się na te
kwalifikacje w pkt. I oferty
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