
 
 
 

 

Oznaczenie sprawy: ZO/D/1/8/2016 

 

 

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E   

z dnia 01.08.2016 

W celu spełnienia zasady konkurencyjności Business Information Solutions Sp. z o.o. 

z siedzibą: ul. Smolki 10/9, 30-513 Kraków zaprasza do złożenia ofert na realizację 

następujących usług: 

Zakres 1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania 
Zakres 2. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego grupowego (zajęcia z zakresu 
poruszania się po rynku pracy, indywidualnych symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych 
oraz warsztatów integracyjnych) 
Zakres 3. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego  

 

w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa niesłyszących” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa Rynek pracy Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 
 

Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem poniższych informacji, 
zgodnie z opisem: 

 
 
1. Informacje o Zamawiającym  
1.1. Business Information Solutions Sp. z o.o.  

Siedziba: ul. Smolki 10/9, 30-513 Kraków 
NIP 6762162632 
Adres internetowy (URL):  http://bisolutions.com.pl/  
Numer telefonu:   (+48) 502 257 284 
Numer faksu:    (+48) 18 547-67-09 
 
 
1.2. Biuro Projektu „Aktywizacja zawodowa niesłyszących” 
Siedziba: ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz,   



 
 
 

 

Adres poczty elektronicznej: biuro@bisolutions.com.pl  
Numer telefonu:   502 257 284 
Numer faksu:    (+48) 18 547-67-09 
1.3. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna 
przekazywana za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską) lub 
bezpośrednio. 
1.4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej z wyłączeniem korespondencji 
dotyczącej zawarcia umowy z Wykonawcami oraz Protokołem. 
1.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą faksową lub 
elektroniczną należy przesyłać pod numer/adres podany w pkt. 1.2. 
1.6. Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje w 
formie faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą. 
1.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami p. Jakuba Józefiaka – 

Prezesa Zarządu Business Information Solutions Sp. z o.o.    – tel. 502257284  
1.8. Zamawiający przeprowadza wybór Wykonawcy z zachowaniem zasady 

konkurencyjności zgodnie z umową o dofinansowanie projektu wymaganej przy realizacji 
projektów w RPO WM 2014-2020 bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych-tekst jednolity D.U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.) 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie Indywidualnych Planów Działania, 
przeprowadzenie poradnictwa zawodowego grupowego (zajęcia z zakresu poruszania się 
po rynku pracy, indywidualnych symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych, warsztatów 
integracyjnych) oraz przeprowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego 
w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa niesłyszących” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Główny przedmiot:    
 
85312320-8 Usługi doradztwa 
 
2.2 Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 
2.2.1. 
Zakres 1.  Opracowanie Indywidualnych Planów Działania. 
Zakres 2. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego grupowego (zajęcia z zakresu 
poruszania się po rynku pracy, indywidualnych symulacyjnych rozmów 
kwalifikacyjnych, warsztatów integracyjnych) 
Zakres 3. Przeprowadzenie poradnictwa zawodowe indywidualnego 
 
2.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w w/w zakresie określony został w 
Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego. 



 
 
 

 

 
2.2.3. W/w usługi będą przeprowadzane w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa 
niesłyszących” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja 
zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
2.3. Oferty częściowe 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
2.4. Informacje o oferentach 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez oferentów będących osobami 
fizycznymi lub podmiotami prawnymi. 
 
2.5 Informacja o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 
a/ Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo z zastrzeżeniem punktu „b”. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym 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 
(oferentem) które polegałoby w szczególności na: 
 
1/ uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 
2/ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika, 
4/ 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. 
 
b/ W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego nie wpłynie 
żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z podmiotem powiązanym wyłącznie za zgodą 
właściwej instytucji będącej stroną umowy oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 
Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że: 
Zarząd Zamawiającego tworzy: Jakub Józefiak. 
Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy jest: Jakub Józefiak zam. 33-323 Lipnica 76 
PESEL 66030608016. 
 
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
stosować będzie następujące kryteria: 
 
KRYTERIUM 1  

 

Cena brutto oferty        – 85,00 % 



 
 
 

 

 
W kryterium „1”  ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
 

liczba	punktów �
najniższa	cena	brutto	oferty ∗

cena	brutto	oferty	ocenianej ∗
x	85 

 
*całkowity koszt brutto godziny świadczenia usługi  

 
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 85 pkt. 

 
 
KRYTERIUM 2  

 

Spełnienie przez Oferenta kryterium preferencyjnego (4.2)   – 15,00 % 

 
W kryterium „2”  ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wyliczenia: 
 
Spełnia – 15 pkt 
 
Nie spełnia – 0 pkt 
 
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 15 pkt. 
 
Łączna ilość pkt. do zdobycia – 100 pkt. 
 
3.1. Każda oferta będzie  podlegała ocenie według podanych wyżej kryteriów. 
3.2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 
w oparciu o kryteria, o których mowa w punkcie 3. Punkty zostaną obliczone według 
następującego wzoru: 

SP=C+P 
SP – suma punktów oferty w oparciu o ustalone kryteria 
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „1” 
P – liczba punktów uzyskanych w kryterium „2” 

 
 
4. O udzielenie zamówienia  w prowadzonym postępowaniu mogą ubiegać 
się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
 
4.1 KRYTERIUM FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU) 
 
Wymagania minimalne w stosunku do oferentów (w przypadku podmiotów prawnych do 
spełnienia przez kadrę jaką dysponują) potwierdzone w załączonym do oferty CV/CV kadry: 
 
 
Zakres 1 
BRAK 
 
 



 
 
 

 

Zakres II 
-minimum roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich 3 latach); 
-wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o 
szkolnictwie wyższym; 
 
Zakres III 
-minimum roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich 3 latach);     
-wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o 
szkolnictwie wyższym; 
 
 
Kryterium formalne weryfikowane będzie na podstawie złożonych dokumentów i oceniane w 
sposób 0-1 (spełnia / nie spełnia). Oferty nie spełniające kryteriów formalnych zostaną 
odrzucone i nie będą podlegać ocenie punktowej. 
 
4.2. Z treści oświadczeń lub załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż nie 
później niż na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
4.2 Kryteria preferencyjne 
 
Wymagania dla Oferentów opcjonalnie do spełnienia (w przypadku podmiotów prawnych do 
spełnienia przez kadrę jaką dysponują): 
 
Zakres 1. 
 
-doświadczenie w pełnieniu funkcji doradcy zawodowego lub doradcy klienta w łącznym 
wymiarze min. 100 godzin; 
oraz 
-wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o 
szkolnictwie wyższym; 
 
Zakres 2. 
-wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, 
doradztwo zawodowe potwierdzone dyplomem  
lub 
-ukończone studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) 
bądź doradztwa zawodowego potwierdzone dyplomem 
 
Zakres 3. 
-wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, 
doradztwo zawodowe potwierdzone dyplomem  
lub 
-ukończone studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) 
bądź doradztwa zawodowego potwierdzone dyplomem 
 
 



 
 
 

 

5. Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierała następujące 
dokumenty:  
5.1. Ofertę -  według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego.  
5.2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – według wzoru 
stanowiącego Załącznik  3 do Zapytania ofertowego 
5.3. CV/CV personelu w przypadku składania oferty przez podmioty prawne 

 
6. Zamówienia publiczne uzupełniające 
 
6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym 
postępowaniu zamówień publicznych uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% 
wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, będącego 
zgodnym z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. 
 
7. Opis przygotowania dokumentów załączonych do oferty: 
 
7.1.Ofertę należy sporządzić według wzoru Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 2 do 
Zapytania ofertowego. 
7.2.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.  
7.3.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez Oferenta. 
7.4.Wykonawca obowiązany jest sporządzić ofertę według wzorów stanowiących załączniki  
do Zapytania ofertowego.  
 
8. Sposób przygotowania oferty 
 
8.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8.2. Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. 
8.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.  
8.4. Oferta (i załączniki) powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą techniką 
pisarską, pod rygorem nieważności. 
8.5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę. 
8.7. Wykonawca składa na dany zakres tylko jedną ofertę. 
8.8. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
8.9. Ofertę należy złożyć na adres: 

Biuro Projektu „Aktywizacja zawodowa niesłyszących” 
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz 

 
9. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert 
 
9.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Biurze Projektu „Aktywizacja zawodowa 
niesłyszących ”, ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz lub za pośrednictwem poczty.  
Termin wpływu ofert do siedziby Biura Projektu „Aktywizacja zawodowa niesłyszących ” 
upływa dnia 12.08.2016 r. o godzinie 12.00.(decyduje data i godzina wpływu dokumentów 
do biura projektu). 



 
 
 

 

9.2. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w Biurze Projektu „Aktywizacja zawodowa 
niesłyszących ”, ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz  w dniu 12.08.2016 r. o godzinie 
12.30. 

 
10. Informacje dotyczące zawarcia umowy 
 
10.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza 
możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych. 
10.2. Zamawiający przekaże informację o wyniku postępowania do każdego wykonawcy, 
który złożył ofertę.  
10.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. 
 
11. Pozostałe informacje 
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zamieszczone jest na stronie internetowej 
http://bisolutions.com.pl/ oraz w Biurze Projektu „Aktywizacja zawodowa niesłyszących”, 
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz. 
 
Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub 
przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 
 
 
Załączniki:       
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1  
2. Wzór oferty - zał. nr 2  
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zał. nr 3 
 
 
 
 
 


