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Znak sprawy: 1/RR/DZ/DZGP/2017   
 Lublin, 19.09.2017 r. 

 

 
Zamawiający:  
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie 
20-019 Lublin, ul. Królewska 15 
tel.:  81 532 08 17, faks: 081 746 13 24 
NIP: 7120104912, REGON: 000512616 

 

 
 

Rozeznanie rynku 
 

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi - przeprowadzenie 
Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego oraz Grupowego Poradnictwa Zawodowego w ramach 
realizacji projektu „Dobry zawód gwarancją pracy”. 
 
 
I. Postanowienia wstępne 
1. Rozeznanie rynku odbywa się zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.01.00-

06-0140/16-00 z dnia 19.07.2017 r. pn. „Dobry zawód gwarancją pracy” finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa. 

2. Zamawiającym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie z siedzibą w Lublinie  
(ul. Królewska 15, 20-019 Lublin). 

3. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. 
Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.   
 

II. Przedmiot zapytania ofertowego 
a) Przedmiot rozeznania rynku obejmuje świadczenie usługi w zakresie:  

1. Przeprowadzenia Indywidualnego poradnictwa zawodowego (Zadanie 1)  
(kod CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe) 
2. Przeprowadzenie Grupowego poradnictwa zawodowego (Zadanie 1)  
(kod CPV 80500000-9- Usługi szkoleniowe). 
 

b)      Uczestnikami projektu jest łącznie 100 osób bezrobotnych: 75 osób w wieku powyżej 30 roku 
życia oraz 25 osób powyżej 50 roku życia, w tym: 70 osób o niskich kwalifikacjach, 60 osób 
długotrwale bezrobotnych, 15 osób odchodzących z rolnictwa, 5 osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

 
c) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnym (Zad. 1) 

oraz w ramach spotkao grupowych (Zad. 1) na terenach miast, w których znajdują się Oddziały 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego,  wg poniższej specyfikacji: 
1. Spawanie metodą MAG(135) - Chełm 
2. Kucharz z elementami cateringu i dekoracją stołów - Lublin 
3.Technolog robót wykooczeniowych w budownictwie - Lublin 
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4. Pracownik administracyjno - biurowy z elementami kadr i płac oraz językiem angielskim - 
Kraśnik 
5. Hydraulik - instalator systemów fotowoltaicznych - Zamośd 
6. Barman/ka kelner/ka z elementami sommelierstwa i obsługą programów GASTRO POS, 
GASTRO – SZEF - Zamośd 
7. Magazynier - kierowca wózków jezdniowych -  Radzyo Podlaski 
8. Fryzjer - Łuków 
9. Kucharz - Chełm 
10. Wizaż I i II stopnia  - Lublin 

 
1. Usługa Indywidualnego Poradnictwa  Zawodowego będzie realizowana w wymiarze łącznym 
 400 godz. (100 os./4 godz.), w miesiącach X 2017 r. - I 2018 r.  
Celem usługi jest diagnoza obejmująca  następujące zagadnienia: możliwości, predyspozycje 
i zainteresowania uczestnika/uczestniczki projektu w kontekście doskonalenia zawodowego, 
 z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczestnika/uczestniczki, postawy życiowej, 
motywacji oraz potrzeb rynku pracy oraz ukierunkowanie ścieżki rozwoju uczestnika/uczestniczki, 
odpowiedni dobór szkoleo i staży.  
 
Zakres Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego obejmuje: 
1. Pogłębioną analizę sytuacji zawodowej uczestnika/uczestniczki, w tym: 
- identyfikację predyspozycji/możliwości i problemów 
- analizę posiadanego wykształcenia, doświadczenia, kompetencji i kwalifikacji, umiejętności, stanu 
zdrowia 
- diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego 
- określenie zakresu wsparcia w projekcie  
- efektem przeprowadzenia diagnozy będzie Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego 
Uczestnika Projektu. 
 
2. Indywidualny Plan Działania (IPD) obejmuje: 
- opracowanie IPD zgodnie ze standardami określonymi w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym wyznaczenie ścieżki rozwoju 
 i działao rozwojowych. 
 
2. Usługa Grupowego Poradnictwa Zawodowego będzie realizowana dla 100 osób (8 grup x 10 osób) 
 w wymiarze łącznym 80 godz. (1 grupa/ 8 godz.; 10 grup/80 godz.)  w okresie XI 2017 - II 2018 r.  
Celem Grupowego Poradnictwa Zawodowego jest rozwój kompetencji społecznych, w tym 
umiejętności efektywnej komunikacji i poruszania się na rynku pracy. 
Zakres Grupowego Poradnictwa Zawodowego będzie obejmowad następujące zagadnienia:  
- efektywna komunikacja 
- autoprezentacja 
- metody rekrutacji i selekcji 
- dokumenty aplikacyjne 
 
Godzina doradcza to 60 minut. 
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.  
Zamawiający przewiduje wybór co najmniej 2 Wykonawców, spełniających kryteria zamówienia.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania stawiane przez 
Zamawiającego, których spełnienie będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej.  

 
 



 
 

PPrroojjeekktt  rreeaalliizzoowwaannyy  zzee  śśrrooddkkóóww  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  SSppoołłeecczznneeggoo    

ww  rraammaacchh  RReeggiioonnaallnneeggoo  PPrrooggrraammuu  OOppeerraaccyyjjnneeggoo  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  LLuubbeellsskkiieeggoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002200  
 

                      
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin 

www.zdz.lublin.pl; e-mail: ck@zdz.lublin.pl; tel./fax. 81 532 08 17 
3 

 

III. Wymagania wobec Wykonawcy: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę,   
kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj: 

 wykształcenie wyższe  

 ukooczone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego lub 
pokrewne (wymagane kopia dyplomu i/lub świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych i/lub 
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje).  
Wykonawca zobowiązany jest wraz z wyceną przedłożyd Zamawiającemu: kserokopie dyplomów 
ukooczenia studiów/ i/lub kopie/skan certyfikatów/zaświadczeo lub innych dokumentów 
potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

 min. 2 lata doświadczenia zawodowego lub przepracowane co najmniej 200 godz. 
  w przeprowadzaniu indywidualnego/i lub grupowego doradztwa zawodowego dla osób 
bezrobotnych i/ lub o niskich kwalifikacjach i/ lub osób długotrwale bezrobotnych i/ lub osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności w kategorii wiekowej – pow. 30 roku życia. 
Wykonawca zobowiązany jest wraz wyceną wypełnid Załącznik nr 2 w sposób umożliwiający 
jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyd do oferty/wyceny dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie ww. warunków. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, do weryfikacji jego 
doświadczenia zawodowego spełniającego ww. warunki  na podstawie np. referencji, umów czy 
innych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków. 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał zgodnie z właściwymi wytycznymi horyzontalnymi, 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz 

wytycznymi programowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  

 

Do składania wycen zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

 

A. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeostwa i higieny pracy oraz ochrony 

zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

B. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:  

a) Wykonawców, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 
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b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłośd 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

c) Wykonawców, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 

46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, 

- skarbowe, 

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się                    

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 

1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych. 

g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tych warunków. Wykonawca podpisując 

wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tych warunków. 

 

C. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami 
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wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując 

ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

D. O realizację zamówienia mogą ubiegad się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące 

działalnośd gospodarczą lub osoby prawne dysponujące personelem, o kwalifikacjach 

 i doświadczeniu określonych w pkt. III. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku w pkt. III niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 
Po spełnieniu przez Wyceniających wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i wymagao wobec 
wykonawcy, każda ważna wycena poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze 
wyceny będzie się kierowad kryterium 100% cena. 
 
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena. 
 
Cena powinna byd podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 
 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (Cmin : C0) x 100 gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej wycenie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych wycen, 
C0 – cena obliczona badanej wyceny. 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wyceniającego w kryterium cena wynosi 100. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Ważna wycena, która uzyska najwyższą liczbę punktów (100 pkt) uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 
Wykonawca, którego wycena zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 
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VI. Sposób przygotowania i składania oferty 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona Pani Ewelina Stadnicka,  
e-mail: e.stadnicka@zdz.lublin.pl tel.: 536 211 109. Kontakt w dni robocze w godzinach 08:00-16:00. 
2. Siedziba Zamawiającego oraz Biuro projektu: ul. Królewska 15, 20 – 019 Lublin (miejsce 
składania ofert).  
3. Złożenie wyceny polega na przesłaniu całego dokumentu, tj. „części opisowej” oraz części 
„oferta” wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2) oraz 
kopią/skanem dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie 
zawodowe w formie elektronicznej na adres e-mail: e.stadnicka@zdz.lubin.pl lub dostarczenie 
pisemnie przygotowanej wyceny do sekretariatu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, 
 w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.  
Kopertę należy opisad następująco: „Wycena usługi przeprowadzenia zajęd z zakresu 
Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego oraz Grupowego Poradnictwa Zawodowego w ramach 
projektu „Dobry zawód gwarancją pracy” Nie otwierad przed dniem 26.09.2017 r.”                                          
 Na kopercie oprócz opisu j.w. zaleca się umieścid nazwę i adres Wyceniającego. 
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej: 
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx., odt. 
b) Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku, 
5. Wycena musi byd złożona do dnia 26.09.2016 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu 
wyceny. Wyceny złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych wycen. 
7. Każdy oferent może złożyd tylko jedną wycenę. 
8. Wycena musi byd wypełniona w języku polskim. 
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 
służących do wypełnienia wyceny. 
10. Wycena wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi. 
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania wyceny jest 
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 
12. Wykonawca jest związany wyceną przez okres co najmniej 30 dni od daty wyceny. 
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania wycen częściowych ani wycen 

wariantowych. 

VII. Postanowienia koocowe 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej 

się z pracowników Zamawiającego. 
2. Zamawiający może prowadzid negocjacje cenowe z oferentem/ami, którego/ych oferta/y 

została/y wybrana/e. 
3. Po wyborze ofert/y najkorzystniejszej/ych Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta/ów, 

który/rzy złożył/li najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od 
wezwania do podpisania umowy oferent/ci nie zawrze/zawrą umowy, Organizator może zawrzed 
umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął 
termin związania ofertą. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez 

podania przyczyny, 
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 
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d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnieo od oferentów na każdym etapie postępowania, 
e) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 

5. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a Oferent/ci od chwili złożenia oferty zgodnie 
z ogłoszeniem są obowiązani postępowad zgodnie z postanowieniami ogłoszenia. 

6. Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zlecenie dla osoby fizycznej albo umowy 
zlecenie dla osoby fizycznej wykonującej usługi w ramach działalności gospodarczej lub innej 
umowy cywilno-prawnej. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą 
się zapisy przewidujące możliwośd dokonywania istotnych zmian postanowieo umowy 
 w zakresie: terminu realizacji umowy; harmonogramu realizacji umowy; ostatecznej liczby 
Uczestników Projektu w ramach umowy; zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin 
płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto 
Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania 
na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegad opóźnieniom). 

7. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnid maksymalny dopuszczalny limit 
zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych 
 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 
2020. 
 

 
Załączniki: 
- Oferta wraz z Załącznikiem nr 1 (Wzór życiorysu zawodowego) 
- Załącznik nr 2 (Wykaz zrealizowanych usług) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


