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Dotyczy: RPZP.07.06,00-32-Kl 73 / 17
Dzialanie: 7.6 Wsparcie rozwoju uslug spolecznych Swiadczonych w interesie og6lnym,
Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Zachodniopomorski ego 201 4-2020
Tytul proj ektu " Nawigator samodzielnoSci"
:

ZAPYTANIE OF'ERTOWE

z realizacjq projektu 'TJawigator samodzielno$ci", w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
W

invi4zlcu

wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Eulopejskiego Funduszu Spolecznego, Powiat Szczecinecki/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zaprasza do skladania ofert na
Swiadczenie uslugi w zakresie doradztwa zawodowego na rzeaz lczestnik6w projektu pn.
,,Nawigator

S

amo dzi elnoSci".

Nazwa i adres zamilwiaiqcego: Powiat Szczecinecki
Rodzinie ul. Wiatraczfla T, 78-400 Szczecinek;

il.

-

Powiatcwe Centrum Pomocy

Tryb udzielenia zam6wienia: Postgpowanie o udzielenie zamdwieniajestprowadzone
w na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego. WartoSi zam6wienia nie przektaczakwoty
okre5lonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnra 29 slycznia 2004 r. - Prawo zam6wief
publicznych. (tj. Dz.U. 22077 t. poz. 1579 zp62n. zm.).
Miejsce publikacji zaprtania ofertowego - strona internetowa Zamawiajqcego www.pcpr.szczecinek.pi, http://pcpr.szczecinek.ibip.pilpublic/, tabiica ogloszeri
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

III.

Opis przedmiotu zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest: Swiadczenie ustugi w zabesie doradztwa zawodowego
na rzecz uczestnik6yv projelctu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku.
2. Usluga bEdzie polegai na:
a) przeprowadzeniu indlnvidualnych zajgt z domd^wa zawodowego dla 16
uczestnik6w projektu w l4cznej ilo6ci nie wiEkszej niL 480 godzin, (nie wigcej ruz
160 godzin rocznie). stworzeniu Indywidualnych Plan6w Dzialania (IPD) wraz
z opini4referencyjnQ o uczestniku projektu';

a) I wzory opracowanych

dokumentow przed dopuszczeniem do twycia w projekcie

ekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejski$ w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
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przygotowaniu material6w szkoleniowych opatrzonych logofpami
wskaz anym i pr zez Zamavnajqce go ;
c) udzielaniu pomocy w fonnie indywidualnych porad zawodowych;
d) udzielaniu informacji o preferowanych i niszowych zawodach, rynku ptacy otaz
mozliwo jciach ksztalcenia i szkolenia;
e) przekazaffiJ Zamawiaj4cemu w terminie 7 dniu od zakoirczonych zajg6
Indywidualnych Plan6w Dzialania i opinii referencyjnych o uczestnikach projektu;
Planu Pracy dla kaZdego uczestnika projektu
D przygotowaniu Indywidualnego
2
w formie pisemnej.
3 . Szczegillowy zakres problematyki :
a) rczwi4rywanie problem6w dotycz4cych wyboru zawodu i planowania kariery
zawodowej;
b) podejmowanie decyzji, samopoznanie, motywacja do pracy;
c) autoprezentacja, metody poszukiwania pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego,
przygotowanie sig do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc4;
d) informacje o rynku pracy, w tym o zawodach, szkolach, insgrtucjach szkolenio!\ych
oruz p otr zebach prac odawc 6w;
e) zasady zakladania i prowadzenia dziatralnoSci gospodarczej oraz dostqpne formy
wsparcia;
f) wskazywanie uczestnikomdodatkolvych fu6del informacji napoziomie regionalnym,
o g6lnokraj owym, europej skim i Swiatowym doly czEcy ch:
o rynku pracy
r wykorzystania posiadanych uzdolnief i talent6w przy wykonywaniu przyszNych
zadafi zawodornych
o insbrtucji i organizacji wspierai4cych funkcjonowanie os6b niepelnosprawnych
w icyci.u codziennym i zawodowym.
4. Miejsce rcalizacji uslugi: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku, ul. Wiatracznal.
5, Na potrzeby realizacji zadattta Zamawiajqcy zapewni Wykonawcy odpowiednie
pomieszczenia.
6. Ustuga moze by6 $wiadczona poza siedzib4 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku po wcze5niejszym uzgadnieniu tego faktu z Zamawiaj4cym i po
uzyskaniu od niego pisemnej zgody.
7. Rodzaj umowy: umowa cywilno-prawna.
8. Zamawiaj4cy udzieli niniejszego zam6wienia temu wykonawcy, kt6rego oferta uryska
najwy4sz4 iloSd punkt6w. Jeheli Zamaviajqcy nie mohe dokona6 wyboru
najkorzystniejszej oferty ze wzglgdu na to, 2e zostaly Aohone oferty o takich samych
cenach, Zamawiajqcy wezwie wykonawc6w, kt6rzy zlozyli te oferly, do z\oLenia
w tenninie okre5lonym przez Zamawiaj4cego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
opracowaniu

-

byi opatrzone lo gotyp ami przekazanymi przez Zamawiaj qce go ;

- zawierat informacjg

o dofinansowaniu ze Srodk6w EFS;

- posiadad akceptacjg Powiatowego doradcy z PCPR Szczecinek.

b)

2.I.w.

wsp6lfinansowaly ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Eruopejskiego Funduszu Spolecznego
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skladaj4c oferty dodatkowe, nie mog1 zaoferowai parametrdw ni2szych niz
zaoferowane w zlolonych ofertach.
9. Zamaviaiqcy zastrzega sobie mozliwo66 zakoftczenia postgpowaniabez wybonr Zadnej
oferty, jezeli cena najkozystniejszej oferty lub oferta z na1nihsz4 cefi4 przeryZszy
kwotg, j ak1 Zamavriaj qcy zamier za pr zeznaczyd na s fi nans owanie zam6 wienia.
10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowizobowiqzania do zawarcia umowy.

IV. Obowi4zki Wykonawcy

Prowadzenie indywidualnych zajg6 z zakresu doradztwa zawodowego na rzecz
uczestnik6w projektu na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiajqcym po uprzednim uzyskaniu pruez
niego pisemnej zgady.
2. Osoba prowadz4ca musi posiadad odpowiednie uprawnienia.
3. Biehqce sporzqdzanie i prowadzenie niezbgdnej dokumentacji projektowej oraz
prowadzenie ewidencji czasu pracy prowadzonej w ramach projektu
wsp6lfinansowanego ze Srodk6wUnii Europejskiej wramachEuropejskiego Funduszu

1.

Spolecznego.3
4. Poddanie kontroli w zakresie prawidlowoSci realizacji zajg6, w t5rm kontroli projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Europej skie go Funduszu Spolecznego.
5. Zachowanie tajemnicy wszelkich informacji, kt6re uzyska w trakcie realizacji umowy

pod rygorem odpowiedzialnoSci ptzewidziarrcj przepisami prawa.
6. Prowadzenie dokumentacji wskazanej przez Zamawiaj4cego (listy obecnodci).
7. Zabezpieczenie sprzgtu i material6w niezbgdnych do przeprowadzenia doradztwa
zawodowego na rzecz aczestnik6w proj ektu.
8 Informowanie uczestnik6w przez doradcE przed rozpoczqciem watsztat6w z doradztvta
o wsp6lfinansowaniu go ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego.

v.

1.

2.
3.

Dokumenty, kt6re wrazz ofert4 musi zlotyd kaidy skladaj4cy ofertg na realizacjg
przedmiotu zam6wienia:
wypetrniony druk stanowi4cy zal4cznik nr I - "Fotmularz ofertowy"
wypelniony druk stanowiqcy zalqcznik nr 2 - "DoSwiadczenie zawodowe"
wypelniony druk stanowiqcy zaN4cznik nr 3 - ,,Wykaz os6b skierowanych do realizacji
zamSwienia"

VI.

l.

Miejsce oraz termin skladania dokument6w.
Oferty naIe?y skladad do dnia 20 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 d.ogQ elektroniczn4
na adres email: pcpr.szczecinek@wp.pl (format PDF), osobi$cie w Sekretariacie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub listownie na adres ul. Wiafiacnra l,
78-400 Szczecinek,

2.

Oferta winna by6 podpisana przez osoby uprawnione

lub

upowaZnione do

reprezentowania wykonawcy.

VII.

Kryteria oceny oferty
karty ewid encj i c zasu

kt wspdlfinansowany

zo stan ie pr zekazany pr zez Zamawi aj ap ego.

ze Srodk6w

Unii Europejskiej w ramach Ewopejskiego Funduszu Spolecznogo
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Okreslone kryteria oceny ofert przez Zamaviaj1cego:

a)
b)

Kryterium nr I: Cena - 60,00 Vo
Kryterium nr II: Staz pracy jako doradca zawodowy - 40%

N,4czniez 100,00

2.
3.

Polski

o/o

Jako najkorzystniejsza zostanie uznanaoferta znajvyAsz4 iloSci4 punkt6w.

Oferty, zostan4ocenione zapomocq systemu punktowego, zgodnie zponizszym

kryterium:

a)

Cena - calkowity koszt za wykonanie przedmiotu zam6wienia - 60 punkt6w.

.

kuzda oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg
wzoru:
cena zam6wienia brutto oferty z najniiszg cen4 / cena zam6wienia brutto oferty
badanej x 60 pkt
t podczas oceny ofert maksymaln4 iloSC punkt6w tj. 60 pkt. ottzyma oferta
z nqntZszE cenq. Pozostale oferty otrrl,rnajq, odpowiednio mniejszq iloSd
punkt6w,
. obliczenia bgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku,

.

byi wyrahonaw PLN ntezalehnre od wchodz4cych w jej
sklad element6w i powinna byi skalkulowana w ten spos6b, aby obejmowala

cena ofertowa powinna

wszystkiekosztyzwiqzanezrcalizacj1zam6wienia.
b) kryterium staZu pracy:
. kaLdej ofercie, odpowiednio do udokumentowanych przez Wykonawc9,
pf 4/ znaw arLaj e st li czb a punkt6w.
o dla ustalenia staZu pracy bierze sig pod uwagg czas trwania stosunku pracy,
umowy cywilnoprawnej lub innej udokumentowanej dzialalnoSci w zakresie
doradztwa zawodowego. Staz pracy przelicza sig w dniach,
o w razie r6wnoczesnego trwania stazu pracy Wykonawcy w kilku instytucjach,
sumuje sig wszystkie sta2e praay niezaleZnie od ozasu ich trwania,
o oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:
oferta z badanym staiem pracy / oferta z najdlu2szym staiem pracy x ilo56 pkt
(wedlug punktacji dla danego kryterium)
e podczas oceny ofert maksymaln4 ilofi punkt6w otrzyma oferta z najdlulszym
staZem pracy. Pozostale oferty otrzymajq odpowiednio mniejsz4 iloSi punkt6w,
o obliczenia bgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku.
. ocena w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie wlpelnionego formularza
oferty.
o maksym alta liczba punkt6w j ak a mohe by 6 przy znana w niniej szym kryterium
wynosi 40.
4. Wykonawcamoire zaproponowad tylko jedn4 ceng calkowitq i nie moZe jej zmieniad po
z\ohenit oferty.
wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w mmach Europejskiego Fundusz"u Spolecznego
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5.

Stawka podatku

Potski

Pomorze
achodnie .

Unia Europejska
Europejili tunduil gpoltrzoy

VAT musi zostad okreslona zgodnie z obovi2zujEcymiw tym zakresie

przepisami i v,ryruhona w procentach.
6. Wykonawca musi ptzewidzied wszystkie okolicznoSci, kt6re mogq lvpiynei na ceng
zam6wienia- W zwi4zku z powylszym zalec,a sig bardzo szczeg6lowe sprarvdzenie

warunk6w wykonania zam6wienia.
7. Cena oferty powinna obejmowad kompletne wykonanie zam6wienia publicznego
i musi zmfiera( \,vszystkie koszty wynikaj4ce wprost z za\<resu rzeczowego
zam6wienia.
Zamatviajqcy zastrzega, i2 w postgpowaniu bgd4 rozpatryrnrane wyl4cznie otbrty
przedstawiaj4ce wyceng wszystkich pozycji wskazanych w specyfikacji .

VnI.
1.

IX.
1.

Terminrealizacjiprzedmiotuzam6wienia:
Termin realizacji zamdwienia: od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
Informacja

wyborze oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamavtial4cy powiadomi wszystkich uczestnik6w

po

x.

o

stgpowania dro g4 telefoniczn4.

Warunki platnoSci
Podstaw4 do wystawienia faktury bqdzie protok6l odbioru Swiadczonych uslug
podpisany przez strony, zaS podstawg przekwartra naleZnoSci na konto Wykonawcy
stanowid bgdzie dostarczona faktura wraz zpodpisanym protokolem odbioru.
2. Fakturg nale?y wystawii w nastEpuj4cy spos6b:
1.

Nabywca:
Powiat Szczecinecki
ul. Warcislawa IV
78-400 Szczecinek
NrP 673-16-30-032

Odbiorca/Platnik
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiatraczna 1
78-400 Szczecinek
3.

XI.
1.

Osoba do kontaktu
Osoba uprawnion4 do kontakt6w jest Dyrektor PCPR Pani Malgorzata Kubiak Horniatko, tel. 094 71311.01 lub e-mail: pcpt.szczecinek@wp.pl

wsp6lfinansowany ze $rodk6w Unii Europejskiej w ramach Eu:ropejskiego Funduszu Spolecznego

Rzeczoosoolita

I

Potski

Unia€uropeSka
EsroDei*t

hlodusipol€ent

Zt\4crniki:
1.
2.
3.

4.

.
zalqezniknr J do Zalrytania ofertowega - Formularz ofertowy;
zalqczniknr 2 do Zapytania ofertawego - "Dofwiadczenie zavvodowe";
zalqcznik nr 3 do Zapytania ofertowego - ,,Wykaz osdb skierowanych do realizacji
zamdwienia";
zalqczniknr 4 da Zapytania ofertowego - ,,Wzdr umowy"

wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej cr ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
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Zalqcznikrr I

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiaj4cyt
Powiat Szczecinecki - Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczna I
78-400 Szczecinek

OFERTA
Nazwa i adres podmiotu skladaj4cego ofertg:

Odpowiadaj4c na zapyt:anie ofertowe dotycz1ce ,,fwiadczenie uslug w zakresie doradztwa
zuwodowego na rzecz uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator Samodzielno{ci" w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i wymogami
zaw artym w zapytaniu ofertowym FKA.0441 .07.20 I 8.JM, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wsp6lfinansowanego ze
Srodk6w Europej skiego Funduszu Spolecznego :

l. Oferujg

wykonanie przedmiotu zam6wienia zgodnie

z

tre1ei1 zapytania

ofertowego za ceng:

wsp6tfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w r*mach Europejskiego Funduszt-t Spotecznego
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Europejskie
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Lp.

I

Pornorze
achodnie

Cena

Ustruga

jednostkowa
brutto
Kwota brutto za 1
godzing indywidualnego
doradztwa zawodowego

1

Unia Europejska
Europrjrki

Planowana
maksymalna
liczba godzin

fundw

Spolesny

WartoSd brutto

tr.,4cznie

.,zl 480 godzin

,.zl

zl

Razem wartoSd brutto:

Slownie:
2. Ponadto o5wiadczam, itez
i) Cena brutto wymieniona w ust. I i 2 zawiera wszystkie koszty zwiqzane
z rcalizacj4 zadanianiezbgdne do jego wykonania w tym miEdzy innymi (podatek
VAT lub wprzypadku os6b frzycznychnie prowadz1cychdzialalnoSci gospodarczej
wszelkie zaplanowarre oraz niezaplanowane, a wynikajqce z obowiqzuj1cych
przepis6w podatki oraz skladki ZUS ponoszone przez Zamawiaj4cego.
2) zapoznalem sig z przedmiotern i warunkami zam6wienia i akceptujg jego
warunki,
3) posiadam uprawnienia do wykonania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeZeli
przepisy prawa nakJadaj4 obowiqzek ich posiadania;
4) posiadam niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny do
wykonania zam6wienia;
5) znajdajg sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnaj4cei wykonanie
zam6wienia.

6)

spetniam wszystkie wl,rnagania dotycz4ce wykonawcy, okreSlone w zapytaniu
ofertowym,
7) deklarujg wykonywanie ustugi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31
grudnia 2020 r.
8) warunki platno6ci zgodne z ustanowionymi w zapytaniu ofertowym.
Osoba wyznaczorra do kontakt6w z Zamavriaj4cym:
Numer telefonu:
Numer faksu na kt6ry bEdzie wysylana

korespondencja:..........

......r...r,..rr

Adres e-mail:

dn.

Pctdpis osoby/6b

uprawnionych
do skladania iwiadczerl woli w imieniu
Wykonawcy

Projekt wspdlfinansowany ee Srodkdw Unii Europejskiej tir rtmach Europejskiego Funduszu Spolecenego
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FKA.0441.07.2018.JM

ZaN4cznlk

nr2

Wykonawca (hnig, nazwisko, adres, pesel)

OSWIADCZENIE
STAZ PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
Lp
Pra cod awca I Zamawiaj4cy

Data
rozpoczgcia

pracy

Data
zakoficzenia
pracy

IloSd

lat

Ilo56
miesigcy

IloSd

dni

SUMA

Wykonawca zobowi4zany

jest

dostarczyi

na

wezwanie Zamavnaj4cego dowody

potwierdzaj4ce, posiadane doSwiadczenie osoby wykonuj4cej zadanie, dol4czai4c odpowiednie
zafwiadczeria, Swiadectwa bEdL referencje (oryginaly lub czytelne kserokopie
potwierdzo ne za zgodnoSd z ory ginalem przez Wykonawcg skladaj 4cego ofeftg).

MiejscowoS6, data

Podpis oferenta lub osoby
Wzez ni ego upowa2nionej

t wspdlfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w narnech Europejskiego Funduszr^l Spolecznego
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Zataczniknr 3

FKA.0441,07.2018.JM

WYKAZ OSOB SKIEROWAITYCH
D O REAL I:Z ACil ZAM6\ryIENIA
Skladaj4c ofertE w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia prowadzofiego na podstawie
aft.701 Kodeksu cywilnego, (WartoSi zam6wienia nie przekraczakwof okreSlonej w a1t. 4 pkt I
ustawy zdnia29 stycznia2}}4r. -Prawo zamowiehpublicznych.(tj.Dz.U.z20I7 r.poz.1579
z p62n. zm.), na Swiadczenie uslug w zakresie doradztwa zawodowego dla uczestnik6w
projektu pn. ,,Nawigator Sarnodzielno6ci" - realizowanego w ramach Osi Priorytetowej

RP2P.07.00,00 Wlqczenie spolecznee Dzialanie 7.6 Wsparcie rozwoju uslug spolecznych
$wiadczonych w interesie og61n1'rn, Regionalnego Frogramu Operacyjnego Wojew6dzlvta
Zachodruopomorskiego 2014-2020 wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego
oSwiadczam , ze niaej wymienione osoby bgd4 uczestniczyt w wykonywaniu zam6wienia.

Lp.

Nazwisko,

Kwaffikacje

DoSwiadczenid

Zaktes

imig osoblt

zawodowe

wvksztalcenie

wykonywaruych

Podstawa do
dyspanowania

c4ynnoici w
realizacji

wskazanq
osobq

r,amdwienia

I

Wykonawca zobowi4zffiry jest dostarczyd na wezwanie ZamavnajEcego dowody
potwierdzaj4ce, posiadane kwalifikacje zawodowe, dodwiadczenie i wyksztalcenie osoby
wykonuj4cej zadarie, dol4czaj4c odpowiednie Swiadectwa, dyplomy, zafwiadczenia,
Swiadectwa b4dZ referencje (oryginaly lub czfielne kserokopie potwierdzone za zgodtofit
z ory ginatem przez Wykonawcg skladaj 4ce go ofertg).

Szczecinek dn.

...

..."... r.

Podpis os6b uprawnionych do skladania
o$wiadczeri woli w imieniu Wykonawcy
oruz piecz4tka / pieez4tki
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ZaL4cznk rfi 4 - wz6r umowy

FKA.0441.07.2018.JM

UMOWA ZLECENIA Nr .........../2018
zawafta

w

dniu

w

Szczecinku, pomigdzy Powiatem Szczecineckim

-

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, adres: uI. Wiatraczn |, 78-400 Szczecinek,
zwanym w dalszei tre5ci umowy ,,Zamawiaj4cym, reprezentowanyrn przez Dyrektora PCPR

a,

z siedzrbqw
zwanym w dalszej tredci umowy,,Wykonawc4" reprezentowanym przez

$1

l.

Na podstawie postgpolvania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w oparciu o art.
701 Kodeksu cywilnego, tr FKA.0441.06.2018.JM Zamaviaj4cy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania rcalizacjE ustugi w zakresie prowadzenia doradztwa
zawodowego dla uczestnikdw projekfu pn. ooNawigator SamodzielnoScio'
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RP2P.07.00.00 Wl4czenie spoleczfle,
Dzialanie 7.6 Wsparcie rozwoju uslug spolecznych Swiadczonych w interesie og6lnym,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewidztwa Zachodniopomorskiego 20142020 wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznega, Powiat
Szczecinecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.
Oferta Wykonawcy stanowi integraln4 czqSi niniejszej umowy.

2. IloSi godzin indywidualnych spotkan z uczestnikami w/w projektu, to nie wigcej niz
480 godzinr w okresie trwania projektu (nie wigcej ni2160 godzin rocznie).

s2

w;magrodzenia Zamawtaj4cy zobowiqzuje sig placid Wykonawcy
v,rynagrodzenie miesigczne w wysoko$ci ustalonei iako liczba godzin Swiadczonych
w danyn miesi4cu kalendarzowym uslug daradrtwa zawodowega oraz stawki za 1
godzingustugiw;mosz4cej ... zl(slowniq .................) + .....YopodatekVAT.2

1. Tytulem

1

liczba godzn moZe ulec zmianie w zwi4z)<tr z brakiem posiadania na dziefi dzisiejszy przez Zamawiai1cego
informacji o uczestnikach projektu oruz ich potrzebach.
2 jako
podstawg ustalenia wynagrodzenia przyjmuje sig ceng jednostkowq brutto zgodnie z cen4przedstawion4

w ofercie Wykonawcy,
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Po zakoriczeniu okresu obowi4zywauia umowy, Wykonawca nie bgdzie wnosil Zadnych

2

roszczefi wobec Zarnavnajqcego, w przypadku nie wykorzystania calo6ci kwoty
okre$lonej wust. 1
a
J.
Jako podstawE rozliczertta przyjmuje sig ceng jednostkow4 brutto za jedn4 godzing
spotkania z jednym uczestnikiem projektu.
4. Cena w)rrnieniona w ust 1 zaviera wszystkie koszty rwiqzane z rcalizacjq zadania
niezbgdne do jego wykonania.

1.

2.

$3
Termin rozpoczEciarealizacji zam6wienia ustala sig na dziefr podpisania umowy.
Termin zakofrczeriarcalizacji zam6wienia do dnia 31.12.2020 r.

s4
Nadz6r formalny ze strony Zamaviajqcego bgdzie pelnii

$s
Zanavnajqcy zobowi4zuje sig do wydania uczestnikom projektu imiennych skierowaf na
doradztwo zawodowe z informacj4 o iloSci godnn,terminie i miejscu pierwszego spotkania.

$6
Przedmiotem umowy j estrcalizacja uslugi w zakresie doradztwazawodowego dla uczestnik6w

projektu pn. ,oNawigator Samodzielno5ci" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
RP2P.07.00.00 W4czenie spoleczne, Dzialanie 7.6 Wsparcie rozwoju uslug spolecznych

w

interesie og6lnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Przebieg procesu doradczego bgdzie mial formg spotkari indywidualnych.
Swiadczonych

l. Usluga bgdzie polegai na:
a) przeprowadzeniu indywidualnych zajEf z doladilun zawodowego dla 16
uczestnik6w projektu w N1cznej iloSci nie wigkszeJ nrz 480 godzin, (nie wigcej nz
160 godzin rcczrne).
b) stwotzeniu Indywidualnych Plan6w Dzialania (IPD) wraz z opini4 referencyjn4
o uczestniku proj ektu3;
c) opracowaniu i przygotowaniu material6w szkoleniowyeh opatrzonych logotypami
wskaz anym i pr zez Zamaw iaj 4ce go ;
d) udzielaniu pomocy w formie indywidualnychporad zawodowych;
e) udzielaniu informacji o preferowanych i niszowych zawodactS rynku pracy araz
moZliwoSciach ksztalcenia i szkolenia:

' wzoty opracowanych dokument6w przed dopuszczeniem

do u?ycia w projekcie musz4:
- by6 opatrzone logotypami przekazanyrni przez Zamawiaj4cego;
- zawieru( informacjg o dofinansowaniu ze Srodk6w EFS;
- posiadai akceptacjg Powiatowego doradcy z PCPR Szczecinek.
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7 dniu od zakonczonych zajQc

Indywidualnych Plan6wDzialania i opinii referencyjnych o uczestnikach projektu;
g) przygotowaniu Irrrdywidualnego Planu Pracy dla kazdego uczestnika projektu
w formie pisenrnej. a
7 . Szczegltowy zakres problematyki :
a) rozwiqzywatie problem6w dotycz4cych wyboru zawodu planowania kariery
zawodowej;
b) podejmowanie decyzji, samopoznanie, motywa cja do pracy ;
c) autoprezentacja, metody poszukiwania ptffi!, pisanie CV listu motywacyjnego,
przygotowanie sig do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcq;
d) informacje o rynku pracy, w tym o zawodach, szkotrach, instytucjach szkoleniowych
orcz potrzebach praco dawc 6w;
e) zasady zakLadarria prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej oraz dostgpne formy

i

i

i

wsparcia;

0

wskazywanie uczestnikom dodatkolvych 2r6del informacji na poziomie regionalnym,
og6lnokraj owyrn, ernopej skim i Swiatowym dotycz4cych:

o
.

rynkupracy;
wykorzystania posiadanych uzdolnieri

i

talent6w przy wykonywaniu przyszlych

zadaft zawodowych;

o

instytucji i organtzacji wspierai4cych funkcjonowanie os6b niepelnosprawnych
w zyciu codziennym i zawodowym;

Osoby objgte doradztwem, winny nabyi nowe umiejgtnoSci poszukiwania zatrudnienia
Usluga prowadzona bgdzie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31,12.2020 r.
po uzgodnieniu termin6w spotkaft z Ztmawiajqcym i z poszczeg6lnymi uczestnikami

projektu.
1.

Miejsce przeprowadzenia warsztatfw: doradztwo zawodowe winno byi
przeprowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku, ul. Wiatracznal. Na potrzeby realizacji zadantaZamawiajqcy zapewni

2.
a)

o

Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia. Usluga moZe byd Swiadczonapozasiedzibq
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinkr, po wczeSniejszym uzgodnieniu
tego faktu z Zamawiajqcym i po uzyskaniu od niego pisemnej zgody.
W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje realizacjq uslugi poza siedziba PCP&
zobowiqzany jest uwzglgdnii w cenie brutto koszty wynajmu sali.
Wykonawcazobowi4zany jest do :
Prowadzenia indywidualnych zajEt z doradztwa zawodowego na tzecz uczestnik6w
projektu na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiaj4cym po uprzednim
uzyskaniu przez niego pisemnej zgody ;

j.w.
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Dopuszczenia do realizacji zadatna osoby prowaoz4ceJ, kt6ra posiada odpowiednie
uprawnienia;
Biez4cego spoz4dzanie prowadzenie niezbgdnej dokumentacji projektowej oraz
prowadzenie ewidencji czasu pracy prowadzonej
ramach projektu

i

w

wsp6lfinansowanego ze Srodk6wUnii Etnopejskiej wramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego;

siE kontroli w zakresie prawidlowoSci realizacji zajq6, w t1m kontroli
projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego;
Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, kt6re uzyska w trakcie realizacji umowy
pod rygorern odpowiedzi alno Sci przewidzianej przepisam i prawa;

d) Poddania

e)

0

g)

Prowadzenia dokumentacji wskazan ej przez Zamawiaj 4cego ;
Zabezpieczenia sprzgtu material6w niezbgdnych do przeprowadzenia doradztwa
zawodowego na rzecz uczestnik6w projektu;

i

h) Informowania uczestnik6w przez doradcg przed rozpoczgciem warsztat6w
z dorudztwa o wsp6lfinansowaniu go ze Srodk6w Unii Eulopejskiej w ramach
Europej skiego Funduszu Spolecznego;

Uczestnicy w/w wsparcia: Uczestrikami spotkari z doradc4
,,Nawi gator S amodzielno 5ci tj. mlodzieZ usamodzielniana.
4. Zamaw iajqcy zastrzega sobie :
a) Prawo monitoringu przebiegu i sposobu prowadzenia ustugi
3.

sq

uczestricy projektu pn.

b) Prawo niezwlocznego rozviqzania umowy (t" skutkiem natychmiastowym bez
ponoszenia koszt6w ze strony Zamaviajqcego) w razie stwierdzenia nienalezytego jej
wykonywania przez Wykonawcg, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
o stwierdzonych nieprawidlowoSciach i nie przedstawieniu ze strony Wykonawcy
wyj aSnieri tych nieprawidlowo6ci, kt6re zaakceptuj e Zanavnaj4cy .

$7
1.

Zaplata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na bankowy rachunek
Wykonawcy w ci4gu 14 dni od daty dostarczenia faktur czgSciowych. Faktura
wystawionabgdzie po zlohen;'u prawidlowo wypelnionych dokument6w wymaganych
przez Zamawiaj4cego do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku.
Europeiskiego Funduszu Spolecznego.

2.

Fakturg naleiry wystawii w nastgpuj4cy spos6b:

Nabywpa:
Powiat Szczecinecki
ul. Warcislawa IV
78-400 Szczecinek
NrP 673-16-30-032
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OdbiorcalPlatnik:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime
ul. Wiatraczna 1
78-400 Szczecinek

3. Za datq zaplaty sftony uwaZajE dzien obci42enia konta bankowego

4.

Zarnawialqcego.

Zamavnalqcy moze odst4pii od umowy w razie wyst4pienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujqcej, ze wykonanie umo\ry nie lezy w interesie publicznym,
czego nie moana bylo przewidziel w chwili jej zawarcia, zawiadamiaj4c o tym
wykonawcg na piSmie w terminie jednego miesi4ca od powzigcia wiadomo$ci
o powyzszych okolicznoSciach. W6wczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie
w wysokoSci proporcjonalnej do wykonania czE{tci przedmiotu umowy.

$8

1. Kadra realizujqcauslugg, mohe ulec zmianie, pod nastqpuj4cymi warunkami:
a) w uzasadnionych przypadkach losowych, na skutek usprawiedliwionej nieobecno5ci
doradcy zawodowego spowodowanej naglq chorobq, wypadkiem lub Smierci4
wykladowcy lub czlonka jego najblizszej rodziny;
b) Wykonawsa zapewni nowego doradcg zawodowego o co najmniej takich samych
kwalifftacj ach zawodowych, doSwiadczeniu i wyksztalceniu;
c) przed dokonaniem zmiany, Wykonawca dostarczy pisemny .;qykaa nowej kadry
zawieraj1cy opis jej kwalifikacji zawodowych i zakresu zadafu, kt6re bgdzie realizowaLa
przywykonywaniuzam6wienia,wrazzuzasadnieniemzsniany;
d) zmiana doradcy zawodowego zostanie zaakceptowana przez powiatowego doradcE
w PCPR.

$e
Spory mog4ce wyrikn4d z realizacji niniejszej umowy bgdq rozstrzygale przez S4d wlaSciwy
rzeazowo dl a siedzib y Zamawiaj4ce go.

$r0
W

sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

Umowg sporz4dzono

w

$11
jednobrzmi4cych
egzemplarzach, po jednym dla ku2dei ze
dw6ch

Stron.

$12
1. Wszelkie oSwiadczetria z\Nrqzafle z wykonywaniem Umowy, przekazywure bgd4
bezpoSrednio za pokwitowaniem, listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru na adresy
Stron wskazane w komparycji Umowy.
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2.Dorqezenie na adresy wskazane w komparycji Umowy vwaha sig za skuteczne z dntem
odbioru, lub, w przypadku nieodebrania, w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowaria.
3.KuAdaze Stronmoze napodstawie jednostronnego pisemnego oSwiadczenia skutecznego od
chwili jego dorgczenia drugiej stronie, dokona6 zmiany swojego adresu do dorgczeri, o kt6rym
mowapowyZej.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

wspffinansowany

ze Srodkdw

Unii Europejskiei w ramach Europejskiegc Funduszu Spolecznego

