
 

 

 
ZO.3.2020                                                                                                            Stężyca, 16 października 2020r. 
   
   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 / 2020 
 

na grupowe i indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu AKADEMIA 
AKTYWNOŚCI współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. OŚ 
PRIORYTETOWA 5. Zatrudnienie, DZIAŁANIE 5.2. Aktywizacja zawodowa, PODDZIAŁANIE 5.2.1. 
Aktywizacja Zawodowa – mechanizm ZIT. 
 
1. Zamawiający: Fundacja Słoneczne Wzgórze, ul. Kartuska 73 A, 83-322 Stężyca, NIP: 589-200-91-01 
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: Zamówienie realizowane jest z zachowaniem zasady 

konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.1843 ze zm.) i 
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień w Fundacji Słoneczne Wzgórze z siedzibą w Stężycy. 

3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest grupowe i indywidualne wsparcie doradcy 
zawodowego dla Uczestników Projektu AKADEMIA AKTYWNOŚCI współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. OŚ PRIORYTETOWA 5. Zatrudnienie, DZIAŁANIE 
5.2. Aktywizacja zawodowa, PODDZIAŁANIE 5.2.1. Aktywizacja Zawodowa – mechanizm ZIT.  
Wspólny słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 80000000-4 Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny, na każdym etapie postępowania. 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Zadania psychologa  
1) usługi doradcy zawodowego dla 71 Uczestników Projektu (dalej UP) - mieszkańców Powiatu 

Kartuskiego, które będą świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
2) W ramach zadania nr 1 „Indywidualny plan Działania” (dalej IPD): 

a) prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych (średnio 4 godz. z każdym UP) wg 
harmonogramu dostosowanego do UP, 

b) pogłębiona diagnoza dotychczasowej ścieżki zawodowej, analiza kompetencji, sytuacji 
społecznej i rodzinnej, badanie mocnych i słabych stron UP w celu zaproponowania 
poszczególnych rodzajów wsparcia w IPD, 

c) wypracowanie dla każdego UP IPD, w którym mają być precyzyjnie zaplanowane wszystkie 
działania edukacyjne, aktywizujące z wyznaczeniem ram czasowych wsparcia, 

d) w przypadku braku akceptacji IPD przez UP zapewnienie dodatkowych spotkań mających na 
celu wypracowanie akceptowalnego IPD, 

e) zapewnienie aktywnego zaangażowania UP w przygotowanie i wcielenie w życie IPD. 
3) W ramach zadania nr 2 „Warsztaty psychologiczno-doradczo-zawodowe”: 

a) prowadzenie warsztatów w czasie 2-dniowego wyjazdu na warsztaty (2 dni x 5 godzin), 
b) wyznaczanie indywidualnych celów zawodowych, określenie potrzeb, rozpoznanie zasobów, 

nazwanie i uświadomienie problemów wsparcie wzmacniające i motywujące UP. 
2. Dodatkowe czynności doradcy zawodowego związane z prowadzeniem zajęć: 

1) Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zleceniodawcę 
m.in. listy obecności UP, Karty Czasu Pracy - miesięczne sprawozdanie z realizacji czynności w 



 

 

ramach projektu i przekazywanie ich w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca do 
Zleceniodawcy. 

2) Przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail do Zleceniodawcy, informacji o każdym UP, który 
opuścił spotkanie lub posiada innego rodzaju zaległości.  

3) Rozprowadzanie wśród UP materiałów przekazanych przez Zleceniodawcę, zbierania od UP 
dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenia i oświadczenia), 
oznaczenia materiałów dydaktycznych, sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia 
zgodnie z zasadami RPPM. 

4) Współpraca z psychologiem i trenerem pracy. 
5) Realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 
6) Przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy cywilnoprawnej, przepisów 

prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów. 
3. Termin realizacji zamówienia 

1) Usługi dla 71 UP będą świadczone od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
2) Okres realizacji zamówienia realizowany będzie w trzech edycjach (w każdej ok. 24 UP). 

Przewidywana ilość godzin w projekcie, średnio 110 godz. w każdej edycji, w sumie 330 godzin 
(1 godz. = 60 min). 

3) Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy oraz ilości UP w 
poszczególnych edycjach. 

4. Warunki realizacji zamówienia  
1) Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
2) Wskazany w Formularzu ofertowym przez Oferenta doradca zawodowy będzie musiał 

realizować zawartą w wyniku Zapytania ofertowego umowę.  
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
1. Warunki udziału w postępowaniu  
      Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

LP Warunek udziału w postępowaniu Wykaz oświadczeń  
i dokumentów 

1 Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, 
pedagogika lub socjologia oraz wykształcenie 
kierunkowe w zakresie doradztwa zawodowego tj. 
studia podyplomowe lub certyfikowany kurs w 
wymiarze co najmniej 180 godzin.  

Oferent podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie 
tego warunku. 
Oferent na żądanie Zamawiającego 
jest zobowiązany złożyć kopię 
dyplomu/ świadectwa ukończenia 
właściwych studiów/ kursów 
wskazanego doradcy zawodowego. 

2 Niezbędne doświadczenie tj co najmniej roczne 
doświadczenie w pracy doradcy zawodowego w 
zakresie tożsamym z opisem przedmiotu zamówienia. 
Przez roczne doświadczenie rozumie się min. 12 
miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu 
obowiązków zawodowych doradcy zawodowego w 
przeciągu ostatnich 5 lat.   

Oferent podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie 
tego warunku. 
Oferent na żądanie Zamawiającego 
jest zobowiązany złożyć  
załącznik nr 2 

3 Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację 
wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności oraz działań 
finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 

Oferent podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie 
tego warunku. 
Oferent na żądanie Zamawiającego 



 

 

godzin miesięcznie. jest zobowiązany złożyć  
załącznik nr 3 

4 Brak powiązania osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w 
szczególności poprzez: 
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej 
lub spółki osobowej, 
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Oferent podpisując ofertę 
jednocześnie oświadcza spełnienie 
tego warunku. 
Oferent na żądanie Zamawiającego 
jest zobowiązany złożyć 
załącznik nr 4 

 
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków odbędzie się na podstawie złożonego 
oświadczenia na Formularzu ofertowym przez Oferenta.  
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy wybrany Oferent na żądanie 
Zamawiającego jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu. Sposób oceny dokumentów będzie zgodny z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

2. Dodatkowe informacje 
1) Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi.  
2) Odstępstwo od opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, 

ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.  
3) Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.  

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 
1. Osoba uprawniona do kontaktów: Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego w 

kwestiach formalnych i merytorycznych jest Pan Mariusz Florczyk, e-mail: sunnyhill@wp.pl. 
2. Miejsce i termin składania ofert:  

1) Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu całego dokumentu w 
formie elektronicznej na adres e-mail: sunnyhill@wp.pl lub dostarczeniu osobiście/ za pomocą 
operatora pocztowego na adres: Fundacja Słoneczne Wzgórze, ul. Kartuska 73 A, 83-322 
Stężyca, do dnia 26.10.2020r. do godz. 15.30. Decyduje data i godzina wpływu oferty.  

2) W przypadku dostarczenia osobistego/ za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę należy 
złożyć w nieprzezroczystej kopercie gwarantującej zachowanie poufności jej treści oraz 
zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu składania ofert. Koperta winna 
być opatrzona nazwą i adresem Oferenta oraz zawierać następujący opis:  

„Oferta na grupowe i indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu 
„AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2014 – 2020” 

Nie otwierać przed 27.10.2020r., godz. 11:00 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 27.10.2020r. o godz. 11.00. 
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 KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 
ich wagami. 

Nr kryterium kryteria oceny znaczenie (waga) 

I 
II 

cena brutto za całość zamówienia w PLN 
doświadczenie w pracy doradcy zawodowego 

70% 
30 % 

Razem: 100 % 

2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg poniższych zasad: 
      1)  Kryterium I - cena brutto za całość zamówienia w PLN – maks. 70 pkt.  
           Ocena punktowa dokonana będzie wg wzoru: cena najniższa : cena badana  x 100 x 70% 
      2) Kryterium II – doświadczenie w pracy doradcy zawodowego – maks. 30 pkt.  
           Ocena punktowa będzie oceniana wg następującej skali: 1 rok – 10 pkt, 2 lata – 20 pkt, 3 lata i   
            więcej – 30 pkt. 

Zamawiający wymaga wskazania okresu doświadczenia w pracy doradcy zawodowego 
w pełnych latach i minimalnie wynosi ono 1 rok. Jeżeli doradca zawodowy posiada 
doświadczenie poniżej 1 roku lub Oferent nie wypełni formularza ofertowego w II kryterium – 
oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona jako niezgodna).  

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans cen i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem e-maila. 
6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.  

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

 
Fundacja Słoneczne Wzgórze z siedzibą w Stężycy ul. Kartuska 73 A, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej również RODO), informuje, że: 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Słoneczne Wzgórze, ul. Kartuska 73A, 

83-322 Stężyca. 
2. W sprawie Pana/i danych osobowych można kontaktować się listownie na adres: Fundacja 

Słoneczne Wzgórze ul. Kartuska 73A, 83-322 Stężyca lub przez e-mail.: sunnyhill@wp.pl 
3. Przetwarzamy Pana/i dane osobowe: 

1) w ramach uprawnionej działalności prowadzonej w celu realizacji celów statutowych Fundacji 
polegających na: 
a) wspieraniu wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i 

gospodarczego,  
b) wszechstronnej pomocy w rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez edukację, 

rehabilitację, integrację,  
c) wspieraniu rozwoju kultury i edukacji na wsi, 
d) integracji mieszkańców wsi, przeciwdziałaniu bezradności i wykluczeniu społecznemu, 
e) wspieraniu demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym, 
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f)   wspieraniu programów ekologicznych, ochronie przyrody i krajobrazu oraz rozwoju 
alternatywnych źródeł energii, 

g) upowszechnianiu pośród społeczności lokalnej, w tym szczególnie pośród dzieci i 
młodzieży dobrych wzorców wychowania, edukacji, nauki i sportu, 

h) promocji Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na świecie. 
2) w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO; 
3) w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia współpracy/ 

pracy/ wolontariatu/ umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 
ust. 2 lit. a, b i h RODO; 

4) w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa 
podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących 
Administratora (art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO); 

5) w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
(art. 6 ust. 1 f RODO). 

4. Pana/i dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy Administrator zwróci się do Pana/i o wyrażenie takiej 
zgody. 

5. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. 
Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail sunnyhill@wp.pl Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

6. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO 
legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. 

7. Z uwagi na organizację działania Spółdzielni Słoneczne Wzgórze, Pana/i dane osobowe mogą być 
przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
1) podmiotom uprawnionym przepisami prawa; 
2) podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. 

podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Spółdzielnię 
w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia działalności; 

8. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym). 

9. Administrator przechowuje Pana/i danych osobowe: 
1) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania 

trwa do momentu zakończenia tej umowy, 
2) w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres 

przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody, 
3) jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się 
przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami 
prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego, 

4) także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu 
administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. 
okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub 
do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu 
– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje, 

5) do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. 
udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych 
Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania 
danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań 
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
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10. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam 
wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

11. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

12. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego dostarczenia 

oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za złożenie oferty w innym miejscu 
niż wskazane w niniejszym Zapytaniu. 

2. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, lub gdy 
Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów stwierdzi, że nie są spełnione warunki udziału 
w postępowaniu, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, 
który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 
dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  
     terminu realizacji umowy; harmonogramu realizacji umowy; ostatecznej liczby UP w ramach 

umowy; ilości godzin do zrealizowania. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy 
zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu 
okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany 
zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.  

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym 
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań  
5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1  
do Zapytania ofertowego  

nr 3 z dnia 16.10.2020r.  
…………………………………………… 
Nazwa i adres Oferenta 
Tel: ……………………………………..                                                                                                         Zamawiający 
Mail: …………………………………..                                                                              Fundacja Słoneczne Wzgórze                                                                 

ul. Kartuska 73 A                                                                             
83-322 Stężyca                                                                                                        

                                  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 3 /2020 z dnia 16.10.2020r. na grupowe i indywidualne 
wsparcie doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu „AKADEMIA AKTYWNOŚCI” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. OŚ PRIORYTETOWA 5. 
Zatrudnienie, DZIAŁANIE 5.2. Aktywizacja zawodowa, PODDZIAŁANIE 5.2.1. Aktywizacja Zawodowa 
– mechanizm ZIT, składam następującą ofertę: 

Nazwa zadania Cena jednostkowa brutto  
za 1 godz. w PLN 

Łączna liczba 
godzin 

Cena całkowita 
brutto w PLN 

Grupowe i indywidualne 
wsparcie doradcy zawodowego  

 
 

 
330 

 

 
Kryterium I: Cena całkowita brutto w PLN (w tym obowiązujący podatek VAT): …………………………………. 
Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………..……….……………………… 
Kryterium II: Doświadczenie w pracy doradcy zawodowego, tj.:(1 rok-10pkt, 2 lata-20pkt, 3 lata i 
więcej-30pkt) Imię i nazwisko …………………..…………………………., ………..…. lat doświadczenia  

 
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że: 

1) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu. 
2) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 
3) Realizacja usług będzie realizowana zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu ofertowym. 
4) Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty podatkowe  

i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zleceniobiorcy związane z zawarciem umowy 
cywilnoprawnej. 

5) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania. 

2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w zakresie 
maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin 
miesięcznie. 

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, że dane zawarte 
w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

 
…………………………………………………….. 

data i czytelny podpis Oferenta 
 



 

 

Załącznik nr 2  
do Zapytania ofertowego  

nr 3 z dnia 16.10.2020r.  
 
                                         
……………………………………………                                                                                                         Zamawiający 
Nazwa i adres Oferenta                                                                                        Fundacja Słoneczne Wzgórze 

                                                                                                        ul. Kartuska 73 A  
                                                                                                        83-322 Stężyca 

 
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 

 
w ramach Projektu „AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. OŚ PRIORYTETOWA 5. Zatrudnienie, DZIAŁANIE 5.2. Aktywizacja 
zawodowa, PODDZIAŁANIE 5.2.1. Aktywizacja Zawodowa – mechanizm ZIT 
 
Imię i nazwisko doradcy zawodowego …………………………………………………………………………………………… 
 
OŚWIADCZAM, że ww doradca zawodowy spełnia warunki stawiane w Zapytaniu ofertowym i 
przedstawiam wykaz należycie zrealizowanych usług przez doradcę zawodowego w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem złożenia oferty. 
 

L.p. 
Podmiot, na rzecz którego 

usługę realizowano  
Zakres usługi 

Termin realizacji 
 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

 
 
  
 

 

 
 
 

……………….………………………………… 
data i czytelny podpis Oferenta 

 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 3 
do Zapytania ofertowego  

nr 3 z dnia 16.10.2020r.  
 
                                         
……………………………………………                                                                                                         Zamawiający 
Nazwa i adres Oferenta                                                                                        Fundacja Słoneczne Wzgórze 

                                                                                                        ul. Kartuska 73 A 
                                                                                                        83-322 Stężyca 

 
 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZAANGAŻOWANIU ZAWODOWYM 
 
w ramach Projektu „AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. OŚ PRIORYTETOWA 5. Zatrudnienie, DZIAŁANIE 5.2. Aktywizacja 
zawodowa, PODDZIAŁANIE 5.2.1. Aktywizacja Zawodowa – mechanizm ZIT  
     

 
 

Ja niżej podpisany/a ............................................................................……………….……............................... 
           (imię i nazwisko) 

 
nr PESEL ..................................................................................................………………………………………......... 
 
 
OŚWIADCZAM, że łączne zaangażowanie zawodowe mojej osoby w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 
źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie w okresie od ………….….………….. do ………………..…………… 
Ponadto obciążenie wynikające z powierzonych mi czynności przy realizacji projektów nie wyklucza 
możliwości prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań w ramach realizowanych projektów. 
 
 
 
                                                                                                                                                               

                                                                                                         …………………..…………………                                                                                                                                                                                      
                                                                                                               data i czytelny Oferenta   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4  
do Zapytania ofertowego  

                                        nr 3 z dnia 16.10.2020r.  
 
……………………………………………                                                                                                         Zamawiający 
Nazwa i adres Oferenta                                                                                        Fundacja Słoneczne Wzgórze 

                                                                                                        ul. Kartuska 73 A  
                                                                                                        83-322 Stężyca 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 
 

w ramach Projektu „AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. OŚ PRIORYTETOWA 5. Zatrudnienie, DZIAŁANIE 5.2. Aktywizacja 
zawodowa, PODDZIAŁANIE 5.2.1. Aktywizacja Zawodowa – mechanizm ZIT  
 
 
Ja niżej podpisany/ a ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
oświadczam, że pomiędzy  ..………………………………………………………..………………...………………………………….. 
                                                                                      nazwa Oferenta 
 
a FUNDACJĄ SŁONECZNE WZGÓRZE, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
FUNDACJI i osobami wykonującymi w imieniu FUNDACJI czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące 
powiązań osobowych lub kapitałowych, w szczególności poprzez:  

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie 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. 

  
 
 

…………………………………………………….. 
data i czytelny podpis Oferenta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Załącznik nr 5 
do Zapytania ofertowego  

nr 3 z dnia 16.10.2020r.  
WZÓR 

 
                                                              UMOWA NR………..……                                                   

zawarta w dniu ………………….…..  w …………………. 
pomiędzy:  
Fundacją Słoneczne Wzgórze z siedzibą w Stężycy, ul. Kartuska 73 A, NIP 589 200 91 01, wpisaną 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411532, reprezentowaną przez Hannę Marię 
Kuchta – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zleceniodawcą 
a  
 ….……, z siedzibą ……..…, NIP……, REGON……, reprezentowaną przez .…. zwaną dalej Zleceniobiorcą. 

 
§ 1 

1. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zleceniodawcy 
grupowe i indywidualne wsparcie doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach 
projektu „AKADEMIA AKTYWNOŚCI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. OŚ PRIORYTETOWA 5. Zatrudnienie, DZIAŁANIE 5.2. Aktywizacja zawodowa, 
PODDZIAŁANIE 5.2.1. Aktywizacja Zawodowa – mechanizm ZIT, w ilości 330 godzin w całym 
Projekcie. 

2. Zakres zadań Zleceniobiorcy: 
1) usługi doradcy zawodowego dla 71 Uczestników Projektu (dalej UP) - mieszkańców Powiatu 

Kartuskiego, które będą świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej  
2) W ramach zadania nr 1 „Indywidualny plan Działania” (dalej IPD): 

a) prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych (średnio 4 godz. z każdym UP) wg 
harmonogramu dostosowanego do UP, 

b) pogłębiona diagnoza dotychczasowej ścieżki zawodowej, analiza kompetencji, sytuacji 
społecznej i rodzinnej, badanie mocnych i słabych stron UP w celu zaproponowania 
poszczególnych rodzajów wsparcia w IPD, 

c) wypracowanie dla każdego UP IPD, w którym mają być precyzyjnie zaplanowane wszystkie 
działania edukacyjne, aktywizujące z wyznaczeniem ram czasowych wsparcia, 

d) w przypadku braku akceptacji IPD przez UP zapewnienie dodatkowych spotkań mających na 
celu wypracowanie akceptowalnego IPD, 

e) zapewnienie aktywnego zaangażowania UP w przygotowanie i wcielenie w życie IPD. 
3) W ramach zadania nr 2 „Warsztaty psychologiczno-doradczo-zawodowe”: 

a) prowadzenie warsztatów w czasie 2-dniowego wyjazdu na warsztaty (2 dni x 5 godzin), 
b) wyznaczanie indywidualnych celów zawodowych, określenie potrzeb, rozpoznanie zasobów, 

nazwanie i uświadomienie problemów wsparcie wzmacniające i motywujące UP. 
Dodatkowe czynności doradcy zawodowego związane z prowadzeniem zajęć: 
1) Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zleceniodawcę m.in. 

listy obecności UP, Karty Czasu Pracy - miesięczne sprawozdanie z realizacji czynności w ramach 
projektu i przekazywanie ich w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca do 
Zleceniodawcy. 

2) Przekazywanie niezwłocznie w formie e-mail do Zleceniodawcy, informacji o każdym UP, który 
opuścił spotkanie lub posiada innego rodzaju zaległości.  

3) Rozprowadzanie wśród UP materiałów przekazanych przez Zleceniodawcę, zbierania od UP 
dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenia i oświadczenia), 
oznaczenia materiałów dydaktycznych, sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia 
zgodnie z zasadami RPPM. 

4) Współpraca z psychologiem i trenerem pracy. 



 

 

5) Realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. 

6) Przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy cywilnoprawnej, przepisów prawnych, 
procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów. 

 
§ 2 

Realizacja niniejszego zamówienia będzie świadczona przez osobę wskazaną w Formularzu ofertowym 
tj. Pan/i ………………….….. z doświadczeniem w pracy doradcy zawodowego ………….. lat.  
 

§ 3 
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022r., z 
zastrzeżeniem możliwości zmian o których mowa w § 8 przedmiotowej umowy. 
  

§ 4 
1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności, przewidzianych w § 1 ust. 2 Umowy, przysługuje 

wynagrodzenie: 
1) za 1 godzinę wykonanej pracy w wysokości ………zł brutto (słownie: … złotych 00/100),  
2) łącznie za 330 godzin w wysokości ………….. zł brutto (słownie: … złotych 00/100). 

2. W przypadku zmniejszenia ilości godzin pracy Zleceniobiorcy będzie przysługiwało prawo do 
wynagrodzenia za faktycznie przepracowaną ilość godzin. Z tego tytułu Zleceniobiorcy nie będzie 
przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia Karty czasu pracy, o ilości przepracowanych godzin 
w miesiącu wraz ze sprawozdaniem z wykonywanych zadań.  

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia i przekazania rachunków / faktur Zleceniodawcy z 
realizacji przedmiotu umowy, w cyklach miesięcznych, każdorazowo do 5 dnia każdego miesiąca. 

5. Wynagrodzenie będzie wypłacane na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy 
nr ……………………. w ciągu 7 dni od przedstawienia prawidłowo wystawionego rachunku / faktury 
wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3. 

6. W przypadku, gdy Zleceniobiorcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, od 
wynagrodzenia potrąca się wszelkie leżące po stronie Zleceniobiorcy obciążenia z tytułu ZUS i 
podatku dochodowego.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją 
umowy. 

8. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

9. W przypadku wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę, rachunek / fakturę należy wystawić na 
Fundacja Słoneczne Wzgórze, ul. Kartuska 73 A, 83-322 Stężyca, NIP 589 200 91 01. 

 
§ 5 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w razie stwierdzenia 
nienależytego wykonania jej postanowień przez Zleceniobiorcę i nie usunięcia wskazanych uchybień w 
terminie 3 dni od przekazania takiej informacji przez Zleceniodawcę. 
 

§ 6 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar 

umownych w wysokości 10% wartości umowy, określonej w § 4 ust.1 pkt 2. 
2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za natychmiastowe rozwiązanie umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości stanowiącej 10% wartości umowy.  
3. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Zleceniodawca zastrzega sobie 

prawo do ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraża 
zgodę.   



 

 

4. Zastosowanie przez Zleceniodawcę kar umownych nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody 
na zasadach ogólnych.  

 
§ 7 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy.  
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Pan Mariusz Florczyk, e-mail sunnyhill@wp.pl 
3. Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane są w celu i w zakresie realizacji niniejszej umowy.  
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy jest podpisanie niniejszej umowy.  
5. Odbiorcami danych osobowych są ZUS i Urząd Skarbowy. 
6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 
dotyczą, 

2) ich sprostowania,  
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych 
danych spowoduje brak możliwości podpisania umowy. 

10. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu przetwarzania danych 
Zleceniobiorcy nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

11. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane. 

 
§ 8 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  
     terminu realizacji umowy; harmonogramu realizacji umowy; ostatecznej liczby UP w ramach 

umowy; ilości godzin do zrealizowania. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy 
zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu 
okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany 
zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.  

 
§ 9 

1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
 
 
............................................................                                    ........................................................ 
 Zleceniodawca                                  Zleceniobiorca 
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