Tarnowskie Góry, 17.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
MERYTORYCZNEJ OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
oraz PRZEPROWADZENIA ROZMÓW REKRUTACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA
KOMISJI REKRUTACYJNEJ
PROJEKTU „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49
42-600 Tarnowskie Góry.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Członka Komisji Rekrutacyjnej
działającej w ramach projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie
powiatu tarnogórskiego”, składającego się z następujących części:
A. Pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej - eksperta ds. przedsiębiorczości mającego
przeprowadzić ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników
Projektu „Inkubator sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu
tarnogórskiego” tj.:
 Członek KR odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie oceny merytorycznej formularzy
rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów w ramach naborów do projektu zgodnie z
kryteriami wskazanymi w Regulaminie rekrutacji pod kątem opisu pomysłu na planowaną
działalność gospodarczą oraz inne aspekty istotne z punktu widzenia powodzenia
planowanej firmy (np. posiadane doświadczenie, umiejętności, wykształcenie);
 Planowana ilość zgłoszeń: 20 .
Ostateczna liczba ocen zależy od liczby faktycznie złożonych dokumentów
rekrutacyjnych.
Część A Zamówienia dotyczy wyłonienia 3 członków Komisji Rekrutacyjnej.
B. Pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej – doradcy zawodowego mającego
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatami na Uczestników Projektu „Inkubator
sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”, tj.:
 Członek KR odpowiedzialny będzie za: przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z
Kandydatem na Uczestnika Projektu oraz ocenę merytoryczną rozmowy zgodnie z
kryteriami wskazanymi w Regulaminie rekrutacji do projektu, w tym diagnozę
potrzeb szkoleniowo-doradczych i przydział do konkretnej kategorii wsparcia; analizę
predyspozycji kandydatów do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz opracowanie planu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla każdego
uczestnika projektu przed rozpoczęciem wsparcia doradczo-szkoleniowego
 Wymiar godzinowy: nie określono;
 Planowana ilość zgłoszeń: 20 .
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Ostateczna liczba ocen zależy od liczby faktycznie złożonych dokumentów
rekrutacyjnych oraz wyników ocen formularzy rekrutacyjnych.
Część B Zamówienia dotyczy wyłonienia 1 członka Komisji Rekrutacyjnej – doradcy
zawodowego.
2. Czynności członków Komisji Rekrutacyjnej realizowane będą w ramach projektu „Inkubator
sukcesu - promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu tarnogórskiego”
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 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1 Promocja
samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT.
3. 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”.
4. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem http://inkubator.tarnogorski.pl
5. Zamówienie realizowane jest w oparciu o kod CPV 79600000-0 Usługi rekrutacyjne,
79634000-7 Usługi kierowania karierą.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. ofert na wybrane części
przedmiotu zamówienia.
7. Miejscem realizacji zamówienia będzie siedziba: Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.; ul.
Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, Praca niestacjonarna (ocena formularzy
rekrutacyjnych),
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) posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia:


dla części A. zamówienia: Członek KR ekspert ds. przedsiębiorczości
przeprowadzający ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych:
 - wykształcenie wyższe,
 - posiadanie stosownej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i
samozatrudnienia oraz cechuje ich co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe w obszarze przedsiębiorczości,
weryfikowane na podstawie przedłożonych Beneficjentowi
dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
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 - doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub
prowadzeniu doradztwa dla przedsiębiorców/osób zakładających
działalność gospodarczą bądź dokonywaniu oceny wniosków
dotyczących przyznawania wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości.
 doświadczenie w ocenie minimum 30 wniosków o przyznanie
wsparcia na rozwój przedsiębiorczości lub biznesplanów lub
wniosków o przyznanie finansowania zewnętrznego dla
przedsiębiorców (np. fundusze pożyczkowe, kredyty bankowe)


b)
c)
d)
e)

dla części B. zamówienia:
 - wykształcenie wyższe,
 - posiadanie stosownej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i
samozatrudnienia oraz cechuje go co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe w obszarze przedsiębiorczości,
weryfikowane na podstawie przedłożonych Beneficjentowi
dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 - kwalifikacje doradcy zawodowego
 posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzenia minimum 50
godzin doradztwa zawodowego
 udział w rozmowach kwalifikacyjnych w minimum 1 procesie
rekrutacji.
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania
zamówienia;
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia - jeżeli
dotyczy;
pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia - jeżeli dotyczy;
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
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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) dla części A. i/lub B.
zamówienia musi być potwierdzone dołączonymi do oferty kopiami stosownych
dokumentów (dyplomy/zaświadczenia/certyfikaty/umowy/referencje/protokoły zdawczoodbiorcze itp.).
IV.

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

V.

Miejsce i termin składania ofert
1.
2.
3.
4.
5.

Oferty należy złożyć w terminie do 25.08.2017 r. do godz. 23:59.
Jako termin złożenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Biura Projektu.
Miejsce składania ofert: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 106 (Biuro Projektu).
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.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7. 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
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C – cena z rozpatrywanej oferty
b) Zasady oceny kryterium „Kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy”:




dla części A. zamówienia - wykazanie się większymi kwalifikacjami i doświadczeniem niż
wymagane minimum :
 Wykazanie się kwalifikacjami i doświadczeniem w ocenie 30 wniosków o
przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości lub biznesplanów lub
wniosków o przyznanie finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorców (np.
fundusze pożyczkowe, kredyty bankowe) - 0 pkt.
 Wykazanie się kwalifikacjami i doświadczeniem w ocenie od 31 do 50
wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości lub
biznesplanów lub wniosków o przyznanie finansowania zewnętrznego dla
przedsiębiorców (np. fundusze pożyczkowe, kredyty bankowe) - 10 pkt.
 Wykazanie się kwalifikacjami i doświadczeniem w ocenie od 51 do 80
wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości lub
biznesplanów lub wniosków o przyznanie finansowania zewnętrznego dla
przedsiębiorców (np. fundusze pożyczkowe, kredyty bankowe) - 20 pkt.
 Wykazanie się kwalifikacjami i doświadczeniem w ocenie powyżej 80
wniosków o przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości lub
biznesplanów lub wniosków o przyznanie finansowania zewnętrznego dla
przedsiębiorców (np. fundusze pożyczkowe, kredyty bankowe) - 30 pkt.
dla części B. zamówienia wykazanie się większymi kwalifikacjami i doświadczeniem niż
wymagane minimum :

 -50 zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego - 0 pkt
 od 51 do 100 zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego - 15 pkt
 -od 101 zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego - 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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