
 
 

 

         Kraków, dnia 10.01.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 08/LIMITS/2017 

Dotyczy: rozeznania rynku w zakresie ceny za świadczenie  

usługi specjalisty ds. pośrednictwa pracy w ramach projektu „Przekraczamy granice. Push the 

limits” 

 

Projekt „Przekraczamy granice” realizowany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. skierowany 

jest do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, które nie pracują i nie uczą się w momencie 

przystąpienia do projektu. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna oraz społeczna 

uczestników i uczestniczki projektu poprzez kompleksowy system wsparcia zakładający między innymi 

podniesienie kompetencji językowych oraz udział w 2 miesięcznym stażu zagranicznym. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Homini et Terrae 

ul. Kolejowa 38  

32-080 Zabierzów 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu wsparcia 

uczestnikom/uczestniczkom projektu w zakresie skutecznego poszukiwania pracy, budowania 

współpracy z pracodawcami, odbywania staży zawodowych. Usługa świadczona będzie w ścisłej 

współpracy z partnerem projektu – Stowarzyszeniem Homini et Terrae. Średnia liczba godzin 

przeznaczana na usługę to 20 godzin/miesięcznie. 

 

III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Usługa świadczona będzie od momentu podpisania umowy do 31 stycznia 2018 roku 

 

IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA:  

1. Wykonawca powinien dysponować doświadczeniem w zakresie objętym zamówieniem.  

2. Zamawiający żąda na potwierdzenie warunku posiadania doświadczenia przedłożenie przez 

Wykonawcę CV, w którym wykazane zostanie co najmniej 5 letnie doświadczenie związane z 

budowaniem współpracy z pracodawcami, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie we 

współpracy z zrzeszeniem pracodawców.   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  



 
 

 

5. Zapytanie zostanie unieważnione, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż 

kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi.  

6. Płatność za wykonaną usługę następować będzie w trybie miesięcznym po przedstawieniu i 

zaakceptowaniu ewidencji czasu pracy wraz z protokołem odbioru.  

 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

Ofertę należy przygotować na formularzu „Formularz oferty”, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. Podane w „Formularzu oferty” ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Cena powinna być podana w 

kwocie brutto. Do oferty należy dołączyć CV. Oferta powinna być opatrzona pieczątką, i podpisana 

czytelnie przez wykonawcę, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.  

VI. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERT: cena brutto: 100%  

 

VII. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:  

Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie 

Homini et Terrae, ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów, lub w formie elektronicznej na adres 

monika.swiatek@plineu.org w terminie do dnia 19 stycznia 2017 roku. 

DECYDUJE DATA WPŁYWU OFERTY.  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

  

mailto:monika.swiatek@plineu.org


 
 

 

Załącznik nr 1 

 

 

…………………………………….       

(dane Wykonawcy)  

 

 

OFERTA 

na usługi specjalisty ds. pośrednictwa pracy w ramach projektu „Przekraczamy granice. Push 

the limits” 

 

Ja/My, niżej podpisany/podpisani: ............................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy  

 

.................................................................................................................................................... 

pełna nazwa Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

zarejestrowany adres Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

adres do korespondencji Wykonawcy 

 

.................................................................................................................................................... 

( NIP i REGON ) 

 

.................................................................................................................................................... 

(numer telefonu / numer faxu) 

.................................................................................................................................................... 

(adres poczty elektronicznej) 



 
 

 

 

1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:  

Nazwa zamówienia Cena brutto za miesiąc świadczenia 
usługi  

1 2 

Cena brutto za miesiąc 
świadczenia usługi specjalisty 
ds. pośrednictwa pracy (liczba 
godzin pracy w miesiącu – 20)

1
 

 

2. Gwarantuję/gwarantujemy, że przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy w terminach 
określonych w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do jego 
treści żadnych zastrzeżeń, spełniam/spełniamy i akceptuję/akceptujemy wszystkie warunki 
wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

4. Oświadczam/oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od upływu terminu składania ofert. 

5. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia o wyborze mojej/naszej oferty. 

 

 

Data ……………………….                                            ..…………………………………………………… 

Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 

                                                           
1
 Cena brutto zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia w tym koszty pracodawcy, jeżeli takie występują 


