Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr: BK/1/2014
Uniwersytet Śląski w Katowicach
zaprasza
do złożenia oferty na:
„usługę przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji osób zgłaszających chęć udziału w projekcie
Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy,
obejmującą utworzenie Komisji Rekrutacyjnej projektu”
w związku z realizacją projektu Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy
(nr projektu: WND-POKL.06.01.01-24-229/13), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Nazwa projektu: „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”.
Wartość projektu: 979 009,20 zł.
Forma finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Lider projektu: Uniwersytet Śląski (Biuro Karier UŚ).
Czas trwania projektu: 01.02.2014 – 30.04.2015.
Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczestników projektu,
pozostających bez zatrudnienia, poprzez wyposażenie ich w latach 2014-15 w kwalifikacje i umiejętności
odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracodawców.
Cele szczegółowe projektu:
 zdiagnozowanie mocnych i słabych stron uczestników projektu, ich potrzeb szkoleniowych i możliwych
ścieżek rozwoju poprzez objęcie ich IPD,
 zwiększenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy,
 podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych uczestników projektu poprzez udział
w szkoleniach zawodowych i 6-miesięcznych stażach,
 pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez minimum 24 uczestników projektu.
Beneficjenci projektu: 60 osób – pozostających bez zatrudnienia (w tym: osoby zarejestrowane w PUP jako
bezrobotne), zamieszkałe w województwie śląskim (wg przepisów Kodeksu Cywilnego), w powiecie o stopie
bezrobocia wyższej niż średnia dla województwa śląskiego (na dzień: 31.12.2012), w wieku 15-30 lat,
z wykształceniem wyższym (minimum I stopnia). Kryteria dodatkowo punktowane: brak doświadczenia
zawodowego.
Forma wsparcia Beneficjentów: wsparcie doradcy zawodowego, szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, kurs
„Programowanie aplikacji internetowych”, staże zawodowe.
Odpłatność: udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu otrzymają stypendium szkoleniowe
i wynagrodzenie za 6-miesięczne staże.
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I.

ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
z siedzibą przy ul. Bankowej 12, 40-007 Katowice

II.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamówienie jest udzielane w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania
ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Kod CPV: 79000000-4 - usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania.
2. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu Programowanie
kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy (nr projektu: WND-POKL.06.01.01-24-229/13),
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy
3. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji osób zgłaszających chęć udziału w projekcie
„Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”, obejmująca utworzenie Komisji
Rekrutacyjnej projektu. Komisja Rekrutacyjna projektu składać się będzie z trzech członków: doradcy
zawodowego, psychologa i informatyka. Zakres działań członków Komisji Rekrutacyjnej przedstawia
się następująco:
 doradca zawodowy: ocena formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełniania kryteriów preferencji
przez osoby zgłaszające chęć udziału w Projekcie; przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnokompetencyjno-rekrutacyjnej, oceniającej zainteresowania IT, poziom wiedzy IT i predyspozycje
do podjęcia pracy w IT osób zgłaszających chęć udziału w Projekcie; wyłonienie osób
spełniających kryteria zawarte w założeniach Projektu.
 psycholog: ocena formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełniania kryteriów preferencji przez
osoby zgłaszające chęć udziału w Projekcie; przeprowadzenie testów logicznego myślenia, za
pomocą Tablic Ravena i testu Gardnera, osób zgłaszających chęć udziału w Projekcie;
przeprowadzenie
rozmowy
kwalifikacyjno-kompetencyjno-rekrutacyjnej,
oceniającej
zainteresowania IT, poziom wiedzy IT i predyspozycje do podjęcia pracy w IT osób zgłaszających
chęć udziału w Projekcie; wyłonienie osób spełniających kryteria zawarte w założeniach Projektu,
 informatyk: ocena formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełniania kryteriów preferencji przez
osoby zgłaszające chęć udziału w Projekcie; przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnokompetencyjno-rekrutacyjnej, oceniającej zainteresowania IT, poziom wiedzy IT i predyspozycje
do podjęcia pracy w IT osób zgłaszających chęć udziału w Projekcie; wyłonienie osób
spełniających kryteria zawarte w założeniach Projektu.

IV.

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w terminie:
od 05 maja 2014 roku do 16 maja 2014 roku.
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V.

ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA
Rozliczenie odbędzie się po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje
się dokonać zapłaty należności na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty ich złożenia
i spełnienia warunków umowy.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia, a także posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej do wykonania przedmiotu
zamówienia, tj.:
 doradca zawodowy: wykształcenie wyższe (minimum II stopnia) z psychologii lub doradztwa
zawodowego; minimum 1 rok doświadczenia w rekrutacji; minimum 1 rok doświadczenia
w prowadzeniu doradztwa zawodowego,
 psycholog: wykształcenie wyższe z psychologii; minimum 1 rok doświadczenia w rekrutacji;
doświadczenie w realizowaniu testów diagnozujących (tablice Ravena, test Gardnera),
 informatyk: wykształcenie wyższe (minimum II stopnia) z informatyki; minimum 1 rok
doświadczenia w pracy na stanowisku programisty; znajomość języków programowania
JAVA/JSF i PHP, technologii tworzenia multimedialnych stron WWW i baz danych
w aplikacjach internetowych, podstaw grafiki komputerowej; mile widziana znajomość
języków programowania C/C++, C# i innych.
2) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu
zamówienia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie z formułą
„spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których
żąda Zamawiający w niniejszym zapytaniu ofertowym. Z treści załączonych dokumentów winno
wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.
2) Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Za
złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innymi Wykonawcami.
3. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania
wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
4. Oferta musi zawierać wypełniony druk OFERTA (Załącznik 1 do zapytania ofertowego
nr BK/1/2014) oraz CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub zostać przesłana w formie elektronicznej.

VIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OSOBA DO KONTAKTU:
1. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) na
adres: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12a, 40-007 Katowice lub na adres:
bk@us.edu.pl w terminie do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godz. 23:59.
2) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, opisania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
3) Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
2. Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:
Katarzynę Anuszkiewicz
e-mail: katarzynaanuszkiewicz@us.edu.pl, tel.: 32 359 20 32
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2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
kierując swoje pytanie pisemnie na adres: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ul. Bankowa 12a, 40-007 Katowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
katarzynaanuszkiewicz@us.edu.pl.
3) Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie
będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie
udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie
wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą
jakichkolwiek roszczeń.
IX.

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
Cena całkowita podana w ofercie (brutto) = 100 %
Ocena oferty za kryterium „Cena” - C
Maksymalną liczbę punktów tj. 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio
mniejsza ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium.
Liczba punktów dla pozostałych ofert liczona będzie według poniższego wzoru:
cena najniższa spośród badanych ofert
C=

x 100 pkt.
cena badanej oferty

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający
wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od
ceny w ofercie pierwotnej.
X.

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.
2. Zamawiający niezwłocznie wyśle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który
złożył ofertę.

XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania
przyczyny.
 Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
 Zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu.
 Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.
 Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
 Żądania od Wykonawcy przedstawienia kwot netto wynikających z jego oferty.
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Załącznik 1
do zapytania ofertowego nr BK/1/2014

OFERTA
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Województwo:
Telefon:
E-mail:
Regon:
NIP:
odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„usługę przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji osób zgłaszających chęć udziału w projekcie
Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy, obejmującą utworzenie Komisji
Rekrutacyjnej projektu”
w związku z realizacją projektu „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy
(nr projektu: WND-POKL.06.01.01-24-229/13), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
łączna cena ofertowa brutto wynosi: ................................. zł
(słownie: .................................................................................................................)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego oraz załącznikami do niego
i nie wnoszę (imy) żadnych zastrzeżeń, zdobyłem(liśmy) konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do
rzetelnego przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty ujęte w ofercie
zostały oszacowane w sposób kompleksowy (bez względu na okoliczności i źródła ich powstania).
Akceptuję (emy) wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej danej części zamówienia.
Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym tj. 14 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert.
Oświadczam (y), że załączone do zapytania ofertowego istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie
(przez nas) zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuje (my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Pouczony(eni) o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny
Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) oświadczam(y), że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.......................................................
miejscowość, data

...............................................................................................
pieczęć oraz podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy (ów)
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