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Łódź, dnia 24.04.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 

W związku z realizacją projektu pn. „Hop do pracy !” nr POWR.01.02.01-10-0053/17, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego zaprasza do złożenia oferty świadczenia 

usług w zakresie: 

doradztwa zawodowego w postaci konsultacji indywidualnych połączonych z przygotowaniem 

Indywidualnego Planu Działania 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego 
ul. Jerzego 10/12 
91-072 Łódź 
NIP 727-22-51-079 
REGON 471575081 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje realizacje doradztwa zawodowego w 

postaci konsultacji indywidualnych połączonych z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 

dla uczestników ww. projektu.  

2. Całkowita liczba godzin usług objętych niniejszym zapytaniem wynosi nie więcej niż 600 godzin 

zegarowych.  

3. Z uwagi na charakter realizowanych spotkań (okres realizacji 05.2018- 10.2018 oraz niemożliwe do 

określenia dokładne miejsce ich realizacji) Zamawiający nie ma możliwości precyzyjnego wskazania 

harmonogramu spotkań na etapie rozeznania ofertowego. 

4. Procedura rozeznania rynku ma na celu potwierdzenie, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie 

wyższej niż cena rynkowa, zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”. 

5. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Łodzi – Instytucją Pośredniczącą przez Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. 
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prof. J. Chechlińskiego ul. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź. Biuro Projektu: 93-578 Łódź, ul. 

Wróblewskiego 18 pok. 405, e-mail: kontakt@hopdopracy.pl, tel. 501 248 781 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. usługi doradztwa zawodowego będą świadczone w wymiarze 6 godzin zegarowych na każdego, 

skierowanego uczestnika ww. projektu, 

2. maksymalna ilość osób skierowanych przez Zamawiającego to 100-u uczestników projektu, 

3. wykonawca przygotuje wszelką niezbędną dokumentację potwierdzającą realizację usługi, 

4. miejsce realizacji na terenie objętym projektem tj.: województwo łódzkie, w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego,  

5. realizacja doradztwa odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Zamawiającego,  

6. planowany okres realizacji zamówienia to 05.2018-10.2018 r. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW  

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający poniższe kryteria: 

1. nie posiadający powiązań kapitałowych bądź osobowych z Zamawiającym lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:  

1. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawianiu 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; 

2. dysponujący potencjałem organizacyjno-technicznym oraz pozostający w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia; 

3. posiadający wykształcenie wyższe psychologiczne, w kierunku psychologii doradztwa zawodowego 

albo podobne albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe; 

4. posiadający co najmniej dwu letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi 

/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy; 

5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagany jest wpis do 

Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. 

Złożenie oferty do przedmiotowego zapytania jest jednoznaczne z oświadczeniem spełnienia powyższych 

warunków przez Oferenta. 
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MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

Podpisaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres: kontakt@hopdopracy.pl, 

pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu: 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 pok. 405 

w terminie do 04.05.2018 r. 

Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim określając cenę jednostkową świadczonej usługi 

w wymiarze godzinowym (tj.: cena za godzinę). 
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