Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dębica, 28.03.2017 r.
Pieczęć Wykonawcy
Protokół wyboru Wykonawcy
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
W ramach projektu :
„Moje Lepsze Jutro”, WND-POWR.01.02.02-18-0113/16
w ramach:
Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałania:1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
I.
Przedmiot postępowania:
1. Indywidualnego doradztwa zawodowego, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania ze 100 UP (6 godz. zegarowych/osoba)
2. Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i
kwalifikacji zawodowych 10 grup (12 godz. zegarowe/grupa 10 osobowa)
Kod CPV:
85312320-8 - Usługi doradztwa
II.

Informacje dodatkowe

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY (wspólne dla każdej z części)
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
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1.
2.
3.
4.

cena - waga 40%,
elastyczność - waga 25%,
doświadczenie - waga 20%,
oferta merytoryczna – waga 15%,

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
a Cena – waga 40% (maksymalnie 40 punktów)
Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi obejmować
całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym tj. uwzględniać koszty zakupu wystandaryzowanych narzędzi doradczych,
opracowania formularza IPD spełniającego założenia przyjętego modelu, druku materiałów merytorycznych dla uczestnika doradztwa oraz dojazdu
na miejsce realizacji doradztwa w odległości nie dalej niż 25 km od miejsca zamieszkania Uczestników Projektu.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 40 gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Punkty przyznane za kryterium cena będą przypisane do wskazanych imiennie w ofercie Doradców zawodowych, np. w przypadku wskazania przez
wykonawcę kilku Doradców zawodowych, to wartość „C – liczba punktów przyznana danej ofercie” będzie przypisana do każdego ze wskazanych
Doradców zawodowych.
b Elastyczność: – waga 25% (maksymalnie 25 punktów)
Kryterium będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość odwołania zaplanowanej na dany dzień (dzień n)
godziny doradztwa w tym samym dniu (tj. w dniu n) otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj., 25. Jeśli natomiast zaproponuje, w ofercie w
dniu:
a) n-1 otrzyma 85,7% maksymalnej liczby punktów, tj. 21,4 pkt.
b) n-2 otrzyma 71,4% maksymalnej liczby punktów, tj. 17,9 pkt.
c) n-3 otrzyma 57,1% maksymalnej liczby punktów, tj. 14,3 pkt.
d) n-4 otrzyma 42,9% maksymalnej liczby punktów, tj. 10,7 pkt.
e) n-5 otrzyma 28,6% maksymalnej liczby punktów, tj. 7,1 pkt.
f) n-6 otrzyma 14,3% maksymalnej liczby punktów, tj. 3,6 pkt.
g) n-7 otrzyma 0,0% maksymalnej liczby punktów, tj. 0,0 pkt.
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Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie wsparcia na 7 dni przed pierwotnie ustaloną
datą wsparcia Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni
skutkować będzie otrzymaniem 0 punktów za kryterium „elastyczność”.
c Doświadczenie – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
Przez doświadczenie rozumie się łączną liczbę godzin zegarowych zrealizowanych przez wskazanego w ofercie Doradcę zawodowego z
osobami młodymi w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym niepełnosprawnych i o niskich
kwalifikacjach (stanowiących grupę docelową Projektu), w okresie ostatnich dwóch lat tj. 24 miesiące od daty upublicznienia zapytania ofertowego.
Wykonawca wypełnia tabelę: Załącznik numer 4: „Doświadczenie Wykonawcy”, którą dołącza do oferty.
Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie” będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0: Dmax) x 20
gdzie:
D – liczba punktów przyznana wskazanemu Doradcy zawodowemu,
D0 – doświadczenie (liczba godzin) wskazanego Doradcy zawodowego,
Dmax – największe doświadczenie spośród wskazanych Doradców zawodowych (liczba godzin).
Przy ocenie kryterium „doświadczenie” punktowani będą wskazani Doradcy zawodowi, których łącznie wykazane doświadczenie będzie
przekraczało 400h doradztwa. Doradcy z wykazanym doświadczeniem - 400h i mniej, otrzymają 0 punktów za kryterium „doświadczenie”.
d Oferta merytoryczna – waga 15% (maksymalnie 15 punktów)
Przez ofertę merytoryczną rozumie się przygotowanie konspektu przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego z utworzeniem
Indywidualnego Planu Działań stanowiącego Załącznik numer 7 oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej, potwierdzającej wiedzę i
umiejętności praktyczne z zakresu przedmiotu zamówienia z grupą docelową tj. doświadczenie w pracy z osobami młodymi w wieku 15-29 lat,
biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach Prezentację multimedialną
należy dołączyć do zapytania ofertowego na nośniku CD z opisem „Prezentacja”.
a) Konspekt przeprowadzenia wybranego doradztwa zawodowego z utworzeniem powinien zawierać zakres tematyczny indywidualnych lub
grupowych konsultacji z uczestnikiem projektu, harmonogram planu pracy podczas doradztwa z uwzględnieniem przewidywanego czasu
realizacji danej formy,
b) Prezentacja multimedialna powinna zawierać informacje potwierdzające wiedzę i umiejętności Wykonawcy z zakresu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wypełnia i dołącza do oferty: Załącznik numer 7: „Oferta merytoryczna” oraz prezentację multimedialną na nośniku CD z opisem
„Prezentacja”.
Punkty przyznawane za kryterium „Ocena merytoryczna” będą liczone wg następującego wzoru:
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M = (M1: M max) x 15 gdzie:
M – liczba punktów przyznana wskazanemu Doradcy zawodowemu za kryterium „Oferta merytoryczna”,
M 1 – łączna liczba punktów przyznana Wykonawcy w ramach kryterium „Oferta merytoryczna”,
M max – największa liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Oferta merytoryczna” przez Doradców zawodowych.
Przy ocenie kryterium „Oferta merytoryczna” punktowani będą wskazani Doradcy zawodowi, którzy spełnią wszystkie wymogi powyższego
kryterium wymienione w podpunktach a i b. Wykonawcy, którzy w ramach kryterium spełnią wszystkie warunki mogą otrzymać łącznie max 15
pkt. Doradcy niespełniający któregoś z elementów kryterium „Oferta merytoryczna” otrzymają 0 punktów.
Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej: OK = C + E + D + M
gdzie:
OK (ocena końcowa) – suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wskazanemu Doradcy zawodowemu.
C – Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium cena.
E – Liczba punktów przyznanych wskazanemu Doradcy zawodowemu za kryterium „elastyczność”.
D – Liczba punktów przyznanych wskazanemu Doradcy zawodowemu za kryterium „doświadczenie”.
M - Liczba punktów przyznana wskazanemu Doradcy zawodowemu za kryterium „Oferta merytoryczna”.
1. Informacja o sposobie upublicznienia oferty:
W dniu 20.03.2017r. upubliczniono ofertę pod numerem 1026005 na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1026005
2. Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 27.03.2017r.
3. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.03.2017r. o godz. 8:00 w Biurze Wnioskodawcy
4. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z podaniem danych, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny:
Oferty została złożona przez:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania ze 100 UP (6 godz. zegarowych/osoba)
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3.

4.

3

Termin realizacji
zamówienia

Oferta merytoryczna –
waga 15% (max. 15
pkt.)

Doświadczenie – waga
20% (max. 20 pkt.)

Elastyczność: – waga
25% (max. 25 pkt)

Cena – waga 40%
(max. 40 pkt.)

Ilość deklarowanych
części

Ilość złożonych
ofert/doradców
1/JK

Data i sposób wpływu
oferty

2.

Akademia Kształcenia Kadr
ul. Gubińska 8/36
54-434 Wrocław
Doradca: Joanna Kuryłowicz
Mateusz Naliwajko
Ul. Noskowskiego 7/44
58-506 Jelenia Góra
Doradca; Mateusz Naliwajko
HR Center Marta Majcher
Błażowa Górna 144
Błażowa 36-030
Doradca: Marta Majcher
HR Center Marta Majcher
Błażowa Górna 144
Błażowa 36-030
Doradca Radosław Szafrański
Rajos Consulting
Rafał Stelmasik
Ul. C.K Norwida 1, 37-550
Radymno
Doradca: Janina Niemiec

Wartość punktowa
oferty

1.

Firma oferenta

Numer oferty
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89,50

27.03.2017
/osobiście

86,51

27.03.2017
/osobiście

66,40

27.03.2017
/mail

76,56

27.03.2017
/mail

PKT
29,5

25

20

15

08.2017r

25

17,01

15

08.2017r

21,4

0

5

08.2017r

21,4

10,16

5

80,00zł
1/MN

5

29,5
80,00zł

1/MM

5

40
59,00zł

1/RS

5

40

08.2017r

59,00zł
1/JN

5

29,52

25

11,37

15

08.2017r

80,89

27.03.2017
/mail

79,95zł

Żaden z podmiotów i doradców nie jest związany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem:
Wybrano oferty nr 1, 2, 4 które uzyskały 3 kolejne wyniki punktowe i spełniają wszystkie warunki postepowania.
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3.

1

Termin realizacji
zamówienia

Oferta merytoryczna –
waga 15% (max. 15
pkt.)

Doświadczenie – waga
20% (max. 20 pkt.)

Elastyczność: – waga
25% (max. 25 pkt)

Cena – waga 40%
(max. 40 pkt.)

Ilość deklarowanych
części

Ilość złożonych
ofert/doradców
1/WŻ

89,50

21.03.2017
/mail

61,40

27.03.2017
/mail

76,40

27.03.2017
/mail

PKT
29,5

25

20

15

08.2017r

80,00zł

1/MM

Data i sposób wpływu
oferty

2.

Placówka Kształcenia
Ustawicznego
Euro Consulting w Pile
Ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła
Doradca Wioletta Żybort
HR Center Marta Majcher
Błażowa Górna 144
Błażowa 36-030
Doradca: Marta Majcher
HR Center Marta Majcher
Błażowa Górna 144
Błażowa 36-030
Doradca Radosław Szafrański
Rajos Consulting
Rafał Stelmasik
Ul. C.K Norwida 1, 37-550
Radymno
Doradca: Rafał Stelmasik

Wartość punktowa
oferty

1.

Firma oferenta

Numer oferty

2. Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i
kwalifikacji zawodowych 10 grup (12 godz. zegarowe/grupa 10 osobowa)

1

40

21,4

0

0

1

40

21,4

15

0

08.2017r

59,00
1/RS

08.2017r
59,00
1/RS

1

29,52

25

12,12

15

08.2017r
81,64

79,95

27.03.2017
/mail

Żaden z podmiotów i doradców nie jest związany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem:
Wybrano ofertę nr 1 która uzyskała najwyższą liczbę punktów, spełnia wszystkie warunki postepowania.
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5.
6.
7.
8.

Ofert odrzucone: Nie dotyczy.
Unieważnienie postępowania: Nie dotyczy.
Inne informacje: Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Osoba zatwierdzająca postępowanie.
Imię i nazwisko: Antoni kamiński
Data i podpis: 28.03.2017r
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