Tarnowskie Góry, 24.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
usług indywidualnego coachingu kariery na rzecz uczestników
projektu „Od bierności do aktywności”

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 393 29 52
NIP: 6452401947 REGON: 240398347 KRS: 0000268470

II.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego coachingu kariery na rzecz
uczestników projektu „Od bierności do aktywności”. Coaching obejmuje pomoc w rozwoju
osobistym i wskazanie działań zmierzających do osiągnięcia założonego celu. Metoda ta pozwala
na dotarcie do UP poprzez stosowanie elementów psychologii. Omówione zostaną możliwości
eliminacji barier wejścia danej gr. na rynek, wskazane zostaną dział. prowadzane w tym celu w
danym regionie. Spotkania odbywać się będą indywidualnie w terminie dogodnym dla obu stron
w sali szkol. Wnioskodawcy. Sesje coachingu zorganizowane będą w wymiarze godzinowym: 10
godzin zegarowych na 1 Uczestnika Projektu (maksymalnie 30 uczestników/czek), łącznie
maksymalnie 300 godz. zegarowych w ramach zamówienia.
Przewiduje się wyłonienie 2 coachów, na których przewiduje się maksymalnie po 150 godzin
zegarowych.

1. Usługi indywidualnego coachingu realizowane będą w ramach projektu „Od bierności do
aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 „Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu”, Poddziałanie 7.1.3 ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia osób
poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia’’.
2. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku zawartą w dokumencie
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem http://inkubator.tarnogorski.pl
4. Zamówienie realizowane jest w oparciu o kod CPV 79634000-7 Usługi kierowania karierą.
5. Miejscem realizacji zamówienia będzie siedziba: Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.; ul.
Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,
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III.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem spełniające warunki
konieczne:
a) Wiedza i kwalifikacje zawodowe umożliwiające właściwą realizację usług:
 wykształcenie wyższe
 kwalifikacje caocha: Zaliczony egzamin akredytujący ICF na poziomie minimum
ACC lub inny certyfikowany egzamin potwierdzający kwalifikacje coachingowe
lub ukończone studia z coachingu
 Min. 300 godzin przeprowadzonych sesji coachingowych lub prowadzenia zajęć z
coachingu.
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania
zamówienia;
c) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia - jeżeli
dotyczy;
d) pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia - jeżeli dotyczy;
e) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Zamówienie nie będzie
udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Inkubatorem
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub 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:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
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.

W celu udokumentowania spełnienia powyższych warunków należy złożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego zapytania.
Doświadczenie spełniające wymagania określone w punkcie a) zamówienia musi być
potwierdzone
dołączonymi
do
oferty
kopiami
stosownych
dokumentów
(dyplomy/zaświadczenia/certyfikaty/umowy/referencje/protokoły zdawczo-odbiorcze itp.).
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IV.

Okres realizacji usługi:
wrzesień 2017 – maj 2018
Szczegółowy termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przed
podpisaniem umowy z Wykonawcą.

V.

Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy złożyć w terminie do 31.08.2017 r. do godz. 23:59.
2. Jako termin złożenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Biura Projektu.
3. Miejsce składania ofert: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49,
42-600 Tarnowskie Góry, pok. 106 (Biuro Projektu).
4. Ofertę można składać w następujący sposób:
- osobiście w Biurze Projektu,
- za pośrednictwem poczty i firm kurierskich na adres Biura Projektu,
- drogą elektroniczną na adres: biuro.inkubator@tarnogorski.pl.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Kryteria wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Kryteria oceny:
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW,
JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA ZA
DANE KRYTERIUM

Lp.

KRYTERIUM

ZNACZENIE PROCENTOWE
KRYTERIUM

1.

Cena

70%

70 pkt.

2.

Kwalifikacje i
doświadczenie
Wykonawcy

30%

30 pkt.

a) Zasady oceny kryterium „Cena”:
KC = (Cmin/C)*100*waga (70%)
Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
C – cena z rozpatrywanej oferty
b) Zasady oceny kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy”:


wykazanie się większymi kwalifikacjami i doświadczeniem niż wymagane minimum :



300 przeprowadzonych sesji coachingach lub prowadzenia zajęć z coachingu - 0 pkt
od 301 do 400 przeprowadzonych sesji coachingowch lub prowadzenia zajęć z
coachingu - 15 pkt
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-od 401 przeprowadzonych sesji coachingowych lub prowadzenia zajęć z coachingu 30 pkt

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.
Osoba do kontaktu:
Ireneusz Stelnicki – Kierownik Projektu , tel. 32 393 29 52, e-mail: biuro.inkubator@tarnogorski.pl;
Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia
przez Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze
strony wykonawcy do zawarcia umowy.
Zatwierdził
Ireneusz Stelnicki - Kierownik Projektu

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania zamówienia.
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