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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

 

w ramach projektu pn.,,POWER Biznes” 

Nr wniosku o dofinansowanie: POWR.01.02.01-04-0106/19 

realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. 

Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo 

NIP 876-238-65-51 

Adres ul. Curie- Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz 

Adres e-mail gpk@gpk.grudziadz.pl 

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku zgodnie z punktem 6.5 podpunktem 6.5.1 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

II. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA 

Przedmiot 
rozeznania  

Celem zapytania jest rozeznanie rynku do realizacji na stanowisku pośrednika pracy 
w ramach  zadania pn. „Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy”  
w projekcie „POWER Biznes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
1.2  Wsparcie  osób  młodych  na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie  
udzielane  z Europejskiego Funduszu  Społecznego. 
 
Usługa skierowana jest do 31 osób, które odbędą szkolenie zawodowe w ramach 
projektu, jednakże nie podejmą zatrudnienia. 
W ramach zadania pośrednik pracy zobowiązany jest do przedstawienia  
min. 5 ofert pracy oraz przeprowadzenia konsultacji indywidualnych.  
Efektem pośrednictwa pracy jest efekt polegający na doborze, w krótkim terminie 
odpowiadające stanowisku pracy. W ramach pośrednictwa pracy oferowane będą 
następujące formy wsparcia: 
- pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców oraz udostępniane ich Uczestnikowi 

projektu, 
- inicjowanie i organizacja spotkań pracodawców z Uczestnikami projektu,  

na których będą przedstawiane oferty pracy, 
- udostępnianie pracodawcom poszukiwania pracowników danych Uczestników 
projektu. 



 

Za każdym razem, gdy w zapytaniu mowa jest o Wykonawcy lub Oferencie, 
rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która 
złożyła odpowiedź na zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku. 

Charakterystyka 
przedmiotu 
zamówienia 

Projekt adresowany jest do 31 Uczestników projektu pn. „POWER Biznes”, 
chcących zdobyć kwalifikacje/ kompetencje. 
Wsparcie pośrednictwa pracy w wymiarze 3 godz./ Uczestnika projektu. 
 
Planowany termin realizacji: luty 2022 r. – lipiec 2022 r. 

Wspólny 
Słownik 
Zamówień 
(kod CPV 
przedmiotu 
zamówienia) 

Usługi poszukiwania pracy  
Kod CPV: 79611000-0 

Źródło 
finansowania 

Realizacja zadania na stanowisku pośrednika pracy w ramach zadania  
pn. „Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy” współfinansowana przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,   
Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 1.2  Wsparcie  osób  
młodych  na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie  udzielane  z Europejskiego 
Funduszu  Społecznego. 

Liczba 
uczestników  

31 osób 
Zleceniodawca zastrzega możliwość zgłoszenia mniejszej liczby osób w zależności 
od naboru Uczestników do projektu. 

Termin realizacji  
luty – lipiec 2022 r. 
Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od naboru Uczestników  
do projektu. 

Miejsce 
realizacji 
wsparcia 

Miejsce wskazane przez Zamawiającego na obszarze realizacji projektu. 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wsparcia w formie zdalnej. 

Zakres usługi 
Realizacja zadania „Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy”  

na stanowisku pośrednika pracy w wymiarze 3 godz. na Uczestnika projektu 

III. WARUNKI DOTYCZĄCE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA POŚREDNIKA PRACY W ZAKRESIE 
REALIZOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-poszukiwania-pracy-8817


 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku mogą się składać oferty  osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, które posiadają wpis do KRAZ oraz niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do 
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. pośrednika pracy wskazany/a w ofercie musi spełniać poniższe 
minimalne wymagania: 
a) wyższe/ zawodowe wykształcenie; 
b) udokumentowana wiedza, kwalifikacje, doświadczenie z zakresu realizacji pośrednictwa pracy, 
c) dyspozycyjność w okresie realizacji zamówienia. Oferent musi przystąpić  

do realizacji wsparcia w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez 
Zamawiającego. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
- bieżącego wypełniania obowiązującej dokumentacji z realizacji usług; 
- dołożenia należytej staranności w celu wykonania przedmiotu zamówienia; 
- ponoszenia wszelkich niezbędnych kosztów w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, nieprzewidzianych w umowie; 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z Formularzem ofertowym (zał. nr 1) -  
CV (zał. nr 3) – w celu potwierdzenia kwalifikacji i doświadczenia pośrednika pracy. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 
- przestrzegania zasady równości szans, niedyskryminacji, zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych poprzez stosowanie języka wrażliwego i niedyskryminującego ze względu  
na płeć oraz organizację zadania w miejscu dostępnym  dla osób z niepełnosprawnościami; 

- posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pośrednictwa pracy. 
 

W przypadku wyboru oferty, Oferent jest zobowiązany przed podpisaniem Umowy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego do przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem,  następujących dokumentów dotyczącego pośrednika pracy: 
- dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych; 
- innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje np. zaświadczenia, 
- dokumentów potwierdzających doświadczenie w wymaganym zakresie.  
 
Dodatkowo Wykonawca przekazuje wraz z Formularzem ofertowym oświadczenie o braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego w trybie 
rozeznania rynku.  

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

Oferta zostanie 
uznana za 
spełniającą 
warunki, jeśli 
będzie 

1) zgodna w kwestii sposobu przygotowania, oferowanego przedmiotu  
i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym Zapytaniu; 

2) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 



 

Informacje     
o wykluczeniu 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwoju Regionalnego,. Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „ zamówienie 
nie może być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.   
 
Wykonawca zostanie wykluczony z rozeznania rynku, jeżeli jest powiązany  
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe  
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  
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 małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa  
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo 
oraz kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci zobowiązani są dołączyć  
do Oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych  
lub kapitałowych z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszego Zapytania. 
 

Zamawiający dokona rozeznania rynku na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń 
metodą spełnia/ nie spełnia. 

Opis sposobu 
przygotowania 
ofert 

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności  
w formie pisemnej; 

 Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań 
Zamawiającego, określonych w Zapytaniu; 

 Oferta wymaga podpisu Oferenta; 

 Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, do którego należy załączyć CV zgodnie  
z wzorem określonym przez Zamawiającego- załącznik nr 3). 

Oferta musi 
zawierać 

Oświadczenie woli: 
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia   
z rozeznania rynku: 
- Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych  
(załącznik nr  2). 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału  
w zapytaniu ofertowym: 
- Curriculum vitae (CV)- (załącznik nr 3). 
Dokumenty dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w Ofercie: 
- Klauzula informacyjna (załącznik nr 4) 



 

Informacje 
dotyczące 
warunków 
składania ofert 

Niniejsze zapytanie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 
zapytaniu. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

Miejsce i termin 
składania ofert 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów: 

• elektronicznie na adres gpk@gpk.grudziadz.pl (podpisane i zeskanowane 

dokumenty) z dopiskiem „Oferta dot. Projektu,, POWER Biznes”  lub  

• osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 

Grudziądz) w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach od 7:30 do 15:30; we 

wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00,  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta dot. Projektu ,,POWER Biznes”. 

 
Termin składania ofert upływa 18.02.2022 roku 

Oferta złożona po terminie nie będzie brana pod uwagę w związku z prowadzonym 
rozeznaniem rynku. 
Po dokonaniu rozeznania rynku wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże 
termin i miejsce podpisania umowy.  
Oferta stanowiąca Załącznik nr 1 powinna być zgodna z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi 
ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi 
oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu. 

Osoba 
odpowiedzialna 
za kontakt 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną  

za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy jest Anna Palczewska (adres e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl, 

 tel. 513-433-119). 

V. UWAGI KOŃCOWE: 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym  

i być złożona na formularzu oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 
3. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści formularza Oferty, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia oferty. 
4. Wykonawca świadczy usługi osobiście bez możliwości powierzenia wykonania jednostkom 

trzecim. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej współpracy i wymiany informacji 

pomiędzy osobami realizującymi poszczególne zadania w projekcie (w szczególności  
do bieżącego kontaktu z Koordynatorem projektu). Ponadto na etapie umowy zostanie 
określony sposób kontroli Zamawiającego nad Wykonawcą (ustalona ścieżka sprawozdawczości 
i bieżący kontakty Wykonawcy z kadrą zarządzającą projektem). 

6. Wykonawca realizuje wsparcie z wykorzystaniem własnego sprzętu oraz materiałów 
piśmienniczych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz 
unieważnienia zapytania na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek 

mailto:gpk@gpk.grudziadz.pl


 

skutków prawnych i finansowych. 
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy, prowadzone jest 

w trybie rozeznania rynku. 

 


