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I ZAMAWIAJ ĄCY  

Zamawiającym jest: 

Fundacja Integracji Społecznej Prom 

Ul. Bajana 15/26, 54-129 Wrocław 

NIP 897 169 20 16 

 

II TRYB POSTĘPOWANIA  

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności (wg „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”). 

 

III Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta d.s. pracy na podstawie umowy 
cywilno-prawnej dla grupy 45 Beneficjentów projektu, tj osób pochodzących ze społeczności 
romskiej w okresie XI 2017 – II 2019.  

 

IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Kody i nazwy zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 80530000-8 - usługi 
szkolenia zawodowego  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta d.s. pracy w projekcie „Droga do 
zatrudnienia”.  

Forma zatrudnienia: na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

Okres obowiązywania umowy: XI 2017 – II 2019. 

Średniomiesięczny czas pracy: 112,5 h 

Grupa docelowa projektu: 45 beneficjentów pochodzenia Romskiego, w tym 30 kobiet i 15 
mężczyzn. 



 

Miejsce wykonywania usług: Dolny Śląsk, w zależności od miejsca zamieszkania 
beneficjentów, w tym m.in. Wrocław i Kłodzko. Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu; 
usługi będą świadczone zarówno w biurze projektu, jak i w miejscach zamieszkania 
beneficjentów, miejscach odbywania przez nich szkoleń, spotkań, staży – różne miejscowości 
na terenie Dolnego Śląska. Zleceniobiorca będzie w ramach swoich godzin dojeżdżał w 
określone miejsca, koszty przejazdów nie będą osobno zwracane i muszą być wkalkulowane 
w średnią cenę usługi (stawka godzinowa).  

Zakres obowiązków:  

- analizowanie sytuacji wyjściowej uczestników (rozmowy, wywiady, spotkania w miejscu 
zamieszkania) i tworzenie z nich notatek dla koordynatora 

- pomoc w wypełnianiu formalnych warunków udziału w projekcie (realizacja spraw 
urzędowych, dotyczących podjęcia zatrudnia, czy założenia działalności gospodarczej) 

- planowanie wraz z uczestnikiem ścieżki wsparcia w projekcie i wsparcie w jej wypełnianiu 
przez motywowanie do udziału we wszystkich działaniach przewidzianych w IPD 

- analizowanie lokalnych rynków pracy pod kątem przyszłych szkoleń i staży dla 
beneficjentów 

- wyszukiwanie pracodawców chętnych do przyjęcia Beneficjentów na 4-miesięczny staż i do 
zatrudnienia min. 28% z nich po zakończeniu udziału w projekcie; udzielanie niezbędnych 
informacji, przygotowanie i podpisanie umów 3-stronnych (stażysta, Prom, pracodawca) 

- nadzór nad udziałem beneficjentów we wszystkich działaniach projektowych (poradnictwo 
psychologiczne i doradcy zawodowego, szkolenia miękkie, coaching, poradnictwo prawne, 
spotkania z romskimi kobietami sukcesu, szkolenia zawodowe, 4-miesięczny staż 
zawodowy), w tym: zbieranie list obecności, wykonywanie dokumentacji zdjęciowej – jeśli 
zajdzie potrzeba itp. 

- motywowanie i wzmacnianie uczestników celem utrzymania ich w projekcie przez cały 
zaplanowany okres 

- zbieranie danych i dokumentów potwierdzających realizację wskaźników i dostarczanie 
koordynatorowi projektu: a) umowy z pracodawca lub wpis do CEDG – 1/miesiąc; b) listy 
obecności ze szkoleń i warsztatów, opracowane IPD, podpisane umowy stażowe, listy 
obecności na staż – raz/2 miesiące;  

- pełnienie funkcji opiekuna stażu dla Beneficjentów, którzy w projekcie będą się kształcić na 
nowych asystentów ds. pracy, 

- wypełnianie dokumentacji projektowej dot. ilości przepracowanych godzin - zestawienie 
godzin obejmujące zaangażowanie wynikające ze wszystkich posiadanych umów (o pracę, 
zlecenie i dzieło), zarówno w projektach, jak i poza nimi, a także z prowadzonej działalności 
gospodarczej.  



 

 
V.OFERTY CZĘŚCIOWE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VI INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VII INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH  

Nie dotyczy.  

 

VIII INFORMACJA O PODWYKONAWCACH  

Nie dopuszcza się możliwości zlecania części zadań podwykonawcom.  

 

IX WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU.  

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) przedstawią pisemne potwierdzenie (w formie np. oświadczenia), że ich łączne 
zaangażowanie zawodowe wynikające z realizacji wszystkich projektów, w tym godzin 
przewidzianych do realizacji w tym projekcie (średnio 112,5h/miesiąc) finansowanych z 
funduszy strukturalnych i EFS oraz finansowanych z innych źródeł i innych podmiotów (w 
tym umowy o pracę i umów cywilno-prawnych) oraz prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej nie przekracza limitu 276 h miesięcznie.  

2) nie posiadają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, osobami 
upoważnionymi przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem 
niniejszej procedury wyboru wykonawcy. Spełnianie warunku zostanie zweryfikowane na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 



 

b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych  

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Oferty nie spełniające powyższych kryteriów udziału nie będą brane pod uwagę przy 
wyborze w ramach tego postępowania.  

 

X Formularz oferty.  

1. Formularz oferty obligatoryjnie powinien zawierać: 

a) Dane osoby zgłaszającej swoją propozycję (co najmniej: imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, data urodzenia) 

b) Proponowana kwota za godzinę wykonywanie wymienionych usług – brutto wraz 
ze wszystkimi należnymi składkami (na osobie składającej ofertę leży obowiązek 
prawidłowego określenia wysokości wszystkich należnych składek, zaproponowana 
kwota będzie traktowana jako kwota „brutto brutto”, czyli zawierająca wszystkie 
należne potrącenia i składki – także te po stronie Zleceniodawcy. Warunek ten wynika 
z potrzeby uzyskania porównywalnych ofert w zakresie kryterium ceny).  

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym i przyjęciu warunków w 
nim opisanych, szczególnie zakresu przedmiotowego zamówienia oraz terminów 
realizacji.  

d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 
zgodnie z zapisani niniejszego zapytania, punkt IX.3 

e) Oświadczenie dotyczące liczby godzin zaangażowania zawodowego zgodnie z 
punktem IX.1  

f) dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia zawodowego (np. ksera 
umów, zaświadczenia byłych pracodawców z wraz z telefonem kontaktowym do 
osoby reprezentującej pracodawcę, która może potwierdzić prawdziwość informacji 
zawartych w zaświadczeniu) w zakresie: 

a) praca na analogicznym stanowisku, tj. asystent ds. pracy w projekcie/działaniu 
skierowanym do Romów mieszkających – minimum 1 rok w ciągu ostatnich 4 lat.  



 

b) praca w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 
beneficjentami ostatecznymi byli członkowie społeczności romskiej - minimum 1 rok 
w ciągu ostatnich 4 lat.  

XI Warunki składania i wyboru ofert (kryteria oceny  oferty, wagi punktowe przypisane 
do kryteriów oceny oferty i sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego 
kryterium).  

1. Termin składania ofert mija dnia 15.11.2017 r.  
2. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście na adres: Fundacja Integracji 

Społecznej Prom, ul. Jagiełły 3/64, 50-201 Wrocław, z dopiskiem „odpowiedź na 
zapytanie ofertowe nr 3/DDZ/2017” lub w formie elektronicznej na adres: 
karolina@fundacjaprom.pl w tytule wpisując „odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 
3/DDZ/2017”. W przypadku wysyłki oferty listem liczy się data dostarczenia 
przesyłki do Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokona wyboru najlepszej oferty, która będzie prezentowała 
najkorzystniejszy stosunek jakości i ceny, biorąc pod uwagę kryteria wymienione 
poniżej. Do uzyskania jest łącznie 100 punktów. 

4. Kryteria wyboru ofert i waga punktowa: 

a) cena za wykonanie opisanego w zapytaniu przedmiotu zamówienia. Waga punktowa 50 % 
(K1) 

Za najniższą cenę przyznawane jest 50 punktów, za wyższe kolejno: 40, 30, 20, 10, 0 
punktów. 

b) doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku, tj. asystent ds. pracy w 
projekcie/działaniu skierowanym do Romów  – minimum 1 rok w ciągu ostatnich 4 lat. Waga 
punktowa: 30% (K2) 

Za posiadanie opisanego wyżej doświadczenia tj. minimum 1 rok przyznawane jest 30 
punktów, za doświadczenie 6-11 miesięcy przyznawane jest 15 punktów, za krótsze niż 6 
miesięcy lub jego brak – 0 (zero) punktów.  

c) doświadczenie w pracy w projekcie finansowanym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, którego beneficjentami ostatecznymi byli członkowie społeczności romskiej - 
minimum 1 rok w ciągu ostatnich 4 lat. Waga punktowa: 20% (K3) 

Za posiadanie opisanego wyżej doświadczenia tj. minimum 1 rok przyznawane jest 20 
punktów, za doświadczenie 6-11 miesięcy przyznawane jest 10 punktów, za krótsze niż 6 
miesięcy lub jego brak – 0 (zero) punktów.  

Punkty przyznane za wszystkie powyższe kryteria są sumowane, do realizacji wybrana będzie 
oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów wg wzoru: 

K – łączna punktacja danej oferty 

K= K1+K2+K3 



 

5. Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany nie później niż po upływie 5 dni 
roboczych od daty zakończenia przyjmowania ofert.  

6. W przypadku, gdy proponowane ceny za wykonanie zamówienia, o którym mowa w 
niniejszym zapytaniu, złożone w ofertach, jakie wpłyną w odpowiedzi na to zapytanie, 
będą przewyższały kwotę alokowaną na wykonanie zamówienia w szczegółowym 
budżecie wniosku o dofinansowanie projektu, będącym załącznikiem do umowy nr 
POWR.02.07.00-00-0039/16-00, Zamawiający unieważni cały proces wyłaniania 
wykonawcy zgodnie z zapytaniem nr 3/DDZ/2017 i rozpocznie go od początku. O tym 
fakcie wszyscy Oferenci zostaną poinformowani pisemnie (dopuszcza się formę 
elektroniczną).  

7. Zamawiający poinformuje pisemnie o wyborze danej oferty osobę, który uzyska 
najlepszy wynik, protokół wyboru ofert zostanie upubliczniony w sposób w jaki 
upublicznione było samo zapytanie.  

8. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanych z nim osobowo 
lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych  

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

XII Dodatkowe informacje.  

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa podpisana  
z wybranym Wykonawcą przez Zamawiającego. Umowa będzie realizowana w okresie XI 
2017-II 2019.  

Informacji o zapytaniu ofertowym udziela wyłącznie Koordynator projektu, pani Karolina 
Bobińska, pod numerem telefonu 71 359 29 21 lub mailowo: karolina@fundacjaprom.pl,  

Zatwierdzili:  

Janusz Balkowski – prezes Zarządu   

Paweł Czuba – skarbnik 


