
 

 

 

Konin, dnia 27 marca 2018 r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 

Dotyczy: sporządzenia na podstawie dwugodzinnej rozmowy opinii o kandydacie do 

projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą na terenie K OSI”, Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17. 

 

 

1. Zamawiający. 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1, 62-500 Konin. 

 

2. Sposób i tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie realizowane jest trybie zapytania ofertowego na podstawie „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” (z dnia 19 lipca 2017 r.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

CPV 85312320-8 Usługi doradztwa. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu na podstawie 

dwugodzinnej rozmowy opinii o kandydacie do projektu pn. „Zakładam firmę – 

wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”. Opinia 

dotyczyć ma oceny predyspozycji, w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji, 

samodzielności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, umiejętności planowania 

analitycznego myślenia, sumienności, do samodzielnego założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

Planowana liczba opinii do sporządzenia w ramach projektu – 100. Ostateczna do 

sporządzenia liczba opinii uzależniona będzie od łącznej liczby zgłoszeń osób do 

niniejszego projektu.  

Jeden doradca zawodowy/psycholog, który będzie wykonywał osobiście czynności 

związane z przedmiotem zamówienia może wykonać maksymalnie 25 opinii.  

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który zadeklaruje w 

ofercie sporządzenie wszystkich 100 opinii o kandydatach do projektu, zobowiązany 

jest do zaangażowania minimum czterech doradców zawodowych/psychologów, z 

których każdy wykona maksymalnie 25 opinii o kandydacie do projektu. 

Zamawiający na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy 

miejsce do przeprowadzenia dwugodzinnych rozmów z kandydatami do projektu  

w dniach od poniedziałku do soboty.  

Wzór opinii oraz wykaz zagadnień wymaganych do omówienia podczas rozmowy  

z kandydatem do projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą na terenie K OSI”, stanowią załączniki nr 1 oraz nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

Usługa stanowi drugi etap rekrutacji do niniejszego projektu zgodnie z „Regulaminem 

rekrutacji Uczestników (…)” podjętym Zarządzeniem nr 31/2018 Prezydenta Miasta 



Konina  z dnia 2 marca 2018 r. dostępnym na stronie internetowej projektu pod 

adresem: http://www.konin.eu/zakladamfirme/. 

 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

- kwiecień-maj 2018 r. oraz  

- lipiec-sierpień 2018 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

a) wiedza w zakresie doradztwa zawodowego lub diagnozy psychologicznej, 

opiniowania, orzekania, psychoterapii, udzielania pomocy psychologicznej 

b) minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozowania 

predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, od dnia uzyskania 

uprawnień.   

 

Na potwierdzenie warunków wskazanych w lit. a należy do oferty załączyć licencję 

doradcy zawodowego lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 

psychologia. 

 

Na potwierdzenie warunków wskazanych w lit. b należy do oferty załączyć 

zaświadczenia z pracy, referencje i inne wskazujące na zdobyte przez oferenta 

doświadczenie zawodowe.  

 

W przypadku złożenia oferty przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

obligatoryjnie wymagane jest  załączenie do oferty certyfikatu o dokonaniu wpisu 

podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.   

 

6. Kryteria oceny oferty. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

a) Cena jednostkowa za wykonanie jednej opinii – 60% 

 

               Cena minimalna 

C=  ----------------------------------- x 60 pkt 

              Cena badanej oferty 

 

b) Liczba zrealizowanych badań (liczba osób podlegających badaniu) z zakresu 

prowadzenia diagnozy predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej – 

40% 

- 1 do 10 – 5 pkt 

- 11 do 20 – 10 pkt 

- 21 do 30 – 15 pkt 

- 31 do 40 – 20 pkt 

- 41 do 50 – 30 pkt 

- 51 i powyżej – 40 pkt  

 

W zakresie niniejszego kryterium Wykonawca przedstawia informacje/wykaz zgodnie 

wymaganymi danymi w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3). W przypadku gdy 

Zamawiający poweźmie wątpliwości co do prawdy lub stanu faktycznego wykazanych 

przez Wykonawcę informacji ma prawo weryfikacji tych danych, Jeśli w drodze 

weryfikacji informacje te nie zostaną potwierdzone za daną osobę punkty nie zostaną 

naliczone.  

 

W wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający przewiduje wyłonienie 

maksymalnie czterech wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty tj. cztery 



oferty, które otrzymają kolejno największą liczbę punktów w ramach przyjętych w 

toku postepowania kryteriów. W przypadku gdy liczba najkorzystniejszych ofert 

przekroczy cztery i będą one miały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przy ocenie 

ofert i wyłonieniu wykonawców będzie brał pod uwagę: 

- w pierwszej kolejności najniższą cenę, 

- w drugiej kolejności największa liczbę przebadanych osób z zakresu prowadzenia 

diagnozy predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Ponadto, jeżeli wybrana oferta/wybrane oferty obejmie/obejmą mniej niż wymagane 

100 opinii  Zamawiający wybierze z listy rankingowej kolejne najkorzystniejsze oferty 

celem uzupełnienia wyboru Wykonawców - do łącznej ilości opinii, tj. 100. Wybrany 

w ten sposób Wykonawca / wybrani Wykonawcy wykona/ją taką liczbą opinii, jaka 

wynikała będzie z brakującej liczby do  łącznej liczby 100 po dokonaniu 

wcześniejszego wyboru. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji w tym 

zakresie.  

 

 

7. Sposób złożenia oferty i wymagane załączniki. 

1. Zamawiający wymaga by oferta złożona została na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

2. Zamawiający wymaga by oferta złożona została wyłącznie w języku polskim  

w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zawartości. Na kopercie należy podać dane 

Wykonawcy z dopiskiem „Oferta na sporządzenie opinii o kandydacie do 

projektu”. 

3. Zamawiający wymaga by oferta była podpisana przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy,  

w innym przypadku niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa. Poprawki w 

ofercie obowiązkowo powinny zostać opatrzone podpisem (parafką) wykonawcy. 

4. Do formularza ofertowego należy załączyć: 

- oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), 

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie 

zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

- kserokopia wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy.   

 

8. Termin składania ofert. 

6 kwietnia 2018 r. 

 

9. Miejsce składania ofert. 

Oferty można składać: 

a) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział 

Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin,  

b) za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej: Urząd Miejski w Koninie, Wydział 

Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin. 

 

10. Dodatkowe informacje. 

1) W wyniku prowadzonego postępowania przewiduje się wyłonienie maksymalnie 

czterech wykonawców. 

2) Na realizację przedmiotu zamówienia zawarta zostanie umowa cywilno-prawna, 

której okres realizacji planowany jest od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 

2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji 

umowy. 

3) Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia ofert lub ich wyjaśnienia ofert. 



4) Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert równoważnych/wariantowych. 

5) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6) Wykonawca ma możliwość zmiany lub wycofania oferty do terminu składania 

ofert. 

7) Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie i bez otwierania zwraca się ją 

Wykonawcy. 

 

11. Warunki zmiany umowy. 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia w przypadku, wydłużenia przez Miasto Konin procedury 

rekrutacji osób do projektu „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć 

działalność gospodarczą na terenie K OSI”, w tym przeprowadzenia procedury 

odwoławczej od wyników rekrutacji.  

2) Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu 

umowy w przypadku gdy nastąpią nie zależne od Wykonawcy trudności w 

naborze na etapie rekrutacji osób do projektu „Zakładam firmę – wsparcie osób 

chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” lub uruchomiona 

zostanie procedura  odwołania od wyników rekrutacji. 

 

12. Zastrzeżenia. 

1) Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek 

koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem 

oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części 

zapytania ofertowego. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny.   

 

13. Dane kontaktowe do osoby, która prowadzi postępowanie. 

Izabela Wieczorek 

tel. 63 240 11 61 

e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl 

Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Urząd Miejski w Koninie 

Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Opinia o kandydacie do projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących 

rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”, Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 

– wzór. 

2. Wykaz zagadnień wymaganych do omówienia podczas rozmowy z kandydatem do 

projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność 

gospodarczą na terenie K OSI. 

3. Formularz ofertowy – wzór. 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji – wzór. 

5. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia – wzór. 


