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Łódź, dnia 09.10.2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE RR/1/10/ZP 

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 
 

W związku z realizacją projektu pt. „Zostań przedsiębiorcą !” nr RPLD.08.03.03-10-0042/16, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT 

Edukacja-Biznes-Nauka Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie: 

doradztwa zawodowego. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Edukacja-Biznes-Nauka Polska Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 13 / 38 

90-113 Łódź 

NIP 725 – 207 – 24 – 39 

KRS 0000490771 

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

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

85312320-8 Usługi doradztwa 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje realizację doradztwa zawodowego na etapie 

rekrutacji dla 180 potencjalnych uczestników/kandydatów  ww. projektu w celu zbadania predyspozycji do 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: predyspozycji zawodowych, cech przedsiębiorczych oraz 

motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej 

2. Całkowita liczba godzin usług objętych niniejszym zapytaniem wynosi nie więcej niż 360 godzin zegarowych.  

3. Rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym odbędą się w II edycjach (I edycja 100 osób, II edycja 80 osób)  

4. Okres realizacji I edycja: 10-11.2017, II edycja: 11-12.2017 z zastrzeżeniem, że ww. terminy  mogą ulec 

zmianie.  

5. 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”. 

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

Pracy w Łodzi – Instytucją Pośredniczącą z AMD GROUP Michał Drymajło – Lidera projektu. Partnerem w 

projekcie jest firma  Edukacja-Biznes-Nauka Polska Sp. z o.o., Biuro Projektu: 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 

7/9 pok. 315, e-mail: m.szablewska@amd-group.pl, tel. 787 098 800 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. usługi doradztwa zawodowego będą świadczone w wymiarze 2 godzin zegarowych na każdego, skierowanego 

potencjalnego Uczestnika/Kandydata ww. projektu, 

2. maksymalna ilość osób skierowanych przez Zamawiającego to 180-ciu potencjalnych 

Uczestników/Kandydatów projektu, 

3. wykonawca przygotuję wszelką niezbędną dokumentację potwierdzającą realizację usługi, 

4. miejsce realizacji na terenie objętym projektem tj.: miasto Łódź lub/i powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, 

zgierski, brzeziński, 
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5. Planowany  okres realizacji I edycja: 10-11.2017, II edycja: 11-12.2017 z zastrzeżeniem, że ww. terminy  

mogą ulec zmianie 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW  

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający poniższe kryteria: 

1. nie posiadający powiązań kapitałowych bądź osobowych z Zamawiającym (EDUKACJA-BIZNES-

NAUKA sp. z o.o.) oraz Liderem partnerstwa (AMD-GROUP Michał Drymajło) z osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Lidera partnerstwa oraz z 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub Lidera partnerstwa czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności 

na:  

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

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. 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 co najmniej wykształcenie wyższe psychologiczne, w kierunku psychologii doradztwa 

zawodowego, albo podobne albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe oraz roczne 

doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi /biernymi zawodowo/poszukującymi 

pracy. 

Złożenie oferty do przedmiotowego zapytania jest jednoznaczne z oświadczeniem spełnienia powyższych 

warunków przez Oferenta. 

 

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawcy, w realizacji zamówienia.  

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  

Podpisaną ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres: m.szablewska@amd-

group.pl, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Projektu: 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9 pok. 

315 w terminie do 18.10.2017 r. 

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

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