Lublin, dn. 29-10-2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZGODNIE Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie usług z zakresu indywidualnego poradnictwa
zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb uczestników projektu obejmującego opracowanie Indywidualnego
Planu Działania, przez doradcę zawodowego, w ilości 480 godz. zegarowe dla 60 uczestników projektu (UP)
„Zawodowy reSTART” nr RPLU.09.01.00-06-0100/19. Rodzaje i zakresy wsparcia przedstawiono szczegółowo w
dalszej części zapytania.
1) Zakres tematyczny doradztwa:
Udzielenie wsparcia w ramach projektu jest poprzedzone identyfikacją potrzeb UP (w tym poprzez diagnozę
potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego
UP Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 10a i art. 34a ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. IPD będzie opracowany zgodnie wytycznymi z zał. nr 17 do Regulaminu
Konkursu (zał. nr. 6 do zapytania). Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do
indywidualnych potrzeb UP. Wynikało będzie z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i
predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Każdy z UP otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy
pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub
uzyskania zatrudnienia. Wsparcie UP w ramach projektu obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy wskazane
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy lub inne działania, które przyczynią się do
aktywizacji zawodowej i/lub poprawę sytuacji danej osoby na rynku pracy.
W ramach usługi wykonawca:
a. Przeprowadzi diagnozę sytuacji zawodowej uczestnika projektu poprzez:
- analizę potencjału uczestnika uwzględniającą co najmniej: wykształcenie, przebyte kursy i szkolenia,
doświadczenie zawodowe (staż pracy, wykonywane zawody, zajmowane stanowiska pracy, opis
wykonywanych zadań), zainteresowania, posiadane umiejętności i kompetencje, cechy osobowości,
- analizę uwarunkowań zdrowotnych i społecznych uczestnika (przeciwwskazania do wykonywania pracy,
sytuacja rodzinna, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny),
- ustalenie problemu zawodowego (w tym m.in.: deficytów w zakresie posiadanych kompetencji/kwalifikacji,
przyczyn pozostawania bez pracy, w tym dotyczących braku lub niewystarczającego doświadczenia
zawodowego (w przypadku uczestnika pozostającego bez zatrudnienia) lub przyczyn pozostawania w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (w przypadku uczestnika pracującego),
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- opis predyspozycji/preferencji zawodowych uczestnika (z wykorzystaniem co najmniej jednego narzędzia
diagnostycznego, opis wyników badania,
- określenie kierunków rozwoju uczestnika projektu, w tym: kierunku (obszaru) szkolenia zawodowego
pozwalającego nabyć kompetencje zawodowe i/lub uzyskać kwalifikacje zawodowe w celu podjęcia
zatrudnienia (uczestnik niepracujący) lub poprawy sytuacji na rynku pracy (uczestnik pracujący), a także
określenie zakresu stażu zawodowego - w przypadku zidentyfikowania u uczestnika braku lub
niewystarczającego doświadczenia zawodowego,
- do przeprowadzenia diagnozy rekomendowane jest zastosowanie przynajmniej jednego
wystandaryzowanego narzędzia – testu do badania preferencji/predyspozycji/ kompetencji zawodowych.
b. Przygotuje IPD z udziałem uczestnika projektu. Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych
celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie
uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań
rozwojowych prowadzących do realizacji celów. Kierunek rozwoju uczestnika projektu powinien wynikać nie
tylko z jego aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności czy predyspozycji do wykonywania danego
zawodu, ale także z sytuacji na rynku pracy. W przygotowaniu IPD powinno się uwzględnić trendy panujące
na rynku pracy, pożądane na rynku umiejętności, zawody i kompetencje przy jednoczesnym uwzględnieniu
potrzeb i możliwości uczestnika projektu.
IPD powinno obejmować co najmniej:
- Ustalenie i opis celu strategicznego (np. podjęcie zatrudnienia w przypadku uczestnika pozostającego bez
zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy w przypadku uczestnika pracującego) i celów
szczegółowych (etapowych) realizowanych w ramach poszczególnych działań rozwojowych (np. nabycie
doświadczenia zawodowego; nabycie kompetencji zawodowych lub uzyskanie określonych kwalifikacji
zawodowych). Opis celów powinien być wykonany z użyciem metody SMART, tj. cel powinien być
skonkretyzowany (ang. Specific), mierzalny (ang. Measurable), osiągalny (ang. Achievable), istotny (ang.
Relevant), określony w czasie (ang. Time-bound).
- Określenie poszczególnych działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów, w tym działań
realizowanych w ramach projektu (np. szkolenia, staż, ) oraz działań do samodzielnej realizacji przez
uczestnika (np. przygotowanie listy pracodawców z określonej branży).
- Ustalenie terminów realizacji każdego działania.
- Określenie oczekiwanych rezultatów działań.
- Opis faktycznych rezultatów działań (wypełniane dopiero na spotkaniach monitorujących z uczestnikiem
projektu podczas realizacji IPD, ewentualne przyczyny zaniechania działań).
- Wynik końcowy realizacji całego IPD (opisany na spotkaniu podsumowującym), przyczyny niepowodzeń w
realizacji IPD (jeśli wystąpiły, powinny zostać opisane na spotkaniu podsumowującym).
Wykonawca uzyska pisemną zgodę UP na proponowane działania
c. Uczestnik zrealizuje IPD ze wsparciem wykonawcy. Realizacja IPD ma na celu ukończenie przez uczestnika
zaplanowanych działań oraz doprowadzenie uczestnika do osiągnięcia założonych celów, w tym celów
szczegółowych i celu strategicznego,
d. Zakończy realizację IPD i podsumuje przeprowadzone działania, Zakończenie realizacji IPD wymaga
podsumowania objętych planem działań, ich przebiegu i wyników. W ramach podsumowania należy
przeanalizować informacje, które pozwolą stwierdzić na ile IPD był trafny, skutecznie, sprawnie i terminowo
zrealizowany, w jakim stopniu uczestnik zaangażował się w jego wykonanie. Kluczową informacją jest wynik
końcowy realizacji IPD i ewentualne powody zakończenia współpracy (np. rezygnacja przez uczestnika z
realizacji IPD). W przypadku ewentualnego niepowodzenia należy uwzględnić działania zaplanowane i
niezrealizowane (z podaniem przyczyny zaniechania). Spotkanie podsumowujące uczestnika z doradcą
zawodowym zamyka proces pracy z uczestnikiem i kończy IPD.
2) Kod CPV: 85312320-8: Usługi doradztwa.
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3) Wymiar godzinowy: 8 godziny zegarowe dla każdego UP w trybie czterech spotkań indywidualnych (2h x 4
spotkania x 60 UP), łącznie 480 godzin zegarowych. Przy czym 6h na identyfikację potrzeb wraz z IPD oraz 2h
na poradnictwo zawodowe.
2) Wymagania wobec doradców zawodowych
 wykształcenie wyższe/ zawodowe oraz certyfikaty/zaświadczenia/inne z zakresu doradztwa zawodowego
oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie wsparcia,
 min. 2-letnie doświadczenie oraz przeprowadzenie min. 400 godz. zegarowych tego typu wsparcia w ciągu
ostatnich 2 lat,
 znajomość lokalnego rynku pracy,
3) Inne informacje dotyczące zamówienia.
 Wymiar godzinowy zgodnie z podziałem na Uczestników Projektu (UP) wskazanym powyżej, z zastrzeżeniem
możliwości zmiany, celem dostosowania rodzaju wsparcia do potrzeb UP (1 godzina wsparcia= 1 godzina
zegarowa) podany zostanie w dniu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
 Uczestnicy Projektu: 60 osób w wieku 30+, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego bezrobotne (36 os.) lub bierne zawodowo (24 os.), należące do co najmniej jednej z
grup:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej - min.12 os,
b) kobiety - 36K,
c) osoby z niepełnosprawnościami - min. 21os.,
d) osoby długotrwale bezrobotne - min. 9os.,
e) osoby o niskich kwalifikacjami - min. 10os.,
f) osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej,

 Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
 Termin realizacji zamówienia: listopad 2020- styczeń 2021.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia
okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy).
 Forma zaangażowania wykonawcy: umowa cywilno-prawna.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady rozeznania rynku wymaganej przy realizacji
projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej
oraz osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających następujące warunki:
a) Posiadają niezbędną wiedzę, wykształcenie i doświadczenie (tj. min. 2-letnie doświadczenie merytoryczne oraz
zrealizowanie łącznie min. 400 godzin wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, dotyczącego indywidualnej
identyfikacji/diagnozy potrzeb lub poradnictwa zawodowego w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie).
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Opis weryfikacji spełniania warunku: Załącznik 2 przedłożone dokumenty jednoznacznie potwierdzające
wymagane wykształcenie oraz dokumenty jednoznacznie potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie
z opisem w pkt. II. 2, jako doradca zawodowy oraz oświadczenia o znajomości lubelskiego rynku pracy. Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww.
warunków (m.in. nazwa instytucji/projektu/przedsięwzięcia/nazwa stanowiska bądź jego opis muszą jednoznacznie
wskazywać na usługę poradnictwa zawodowego. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunku na
podstawie Załącznika nr 2 oraz przedstawionych dokumentów - poświadczonych za zgodność z oryginałem
potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie, tj. referencje, kopie umów, protokoły zdawczoodbiorcze, rekomendacje.
b) Posiadają polisę - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę gwarancyjną w wysokości co najmniej
50 000,00 PLN.
Opis weryfikacji spełniania warunku: do potwierdzenia tego warunku wykonawcy muszą dołączyć kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia (spełnienie tego warunku wymagane jest tylko w przypadku
Oferentów/Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).

c) Wyklucza się Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
W celu spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
I. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem, zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 m-ce na dzień złożenia oferty.
II. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce - wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce na dzień złożenia oferty
d) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony w wytycznych programowych;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu 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.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty i oświadczenie o braku powiązań. Wykonawcy pozostający
w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
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e) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie Wykonawcy (Załącznik 3).
f) Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO
delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt
interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020)
Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie Wykonawcy (Załącznik 4)
g) Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
1) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
Opis weryfikacji spełnienia warunku: jest wspólny dla jest wspólny dla punktów 1-5
2) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
Opis weryfikacji spełnienia warunku: jest wspólny dla jest wspólny dla punktów 1-5

3) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
Opis weryfikacji spełnienia warunku: jest wspólny dla jest wspólny dla punktów 1-5
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4) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
Opis weryfikacji spełnienia warunku: jest wspólny dla jest wspólny dla punktów 1-5
5) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
Opis weryfikacji spełnienia warunku w punktach 1-5:
W celu spełnienia warunków, o których mowa w punktach 1-5. Oferent zobowiązany jest przedłożyć wraz z
ofertą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
- Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę
jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed
upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc
dwieście złotych 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 18 1240 2382 1111 0000 3901 9318
lub gotówką w kasie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty
wadium.
Niewniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie skutkuje
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zwróci Wykonawcom wadia niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia
lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu czy jest
zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
zatrzymane do chwili podpisania umowy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia
podpisania w/w umowy.
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Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
IV. DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
1. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie
dokumentacji, w tym list obecności, prowadzenie kart usługi doradczej oraz inne wymagane dokumenty;
2. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym
Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
3. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej Projekt, Instytucji Pośredniczącej oraz
innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w
tym dokumentów finansowych;
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub zapewnić kadrę posiadającą
wymagane zamówieniem wykształcenie oraz doświadczenie.
5. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego
rozumiane jako:
 realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o
przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości
i potrzeb Uczestników Projektu;
 akceptacja prowadzenia zajęć w godzinach 6-21 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez
możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);
 dojazd na zajęcia (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie
Wykonawca);
 zaangażowanie w realizację projektu w wymiarze 276 godz. miesięcznie w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia tzn. pozostawanie w dyspozycji Zamawiającego w maksymalnym możliwym miesięcznym
wymiarze zaangażowania zawodowego (276 godz.) w okresie realizacji przedmiotu umowy;
 wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych
potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz
zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
6. Pozostawanie w dyspozycyjności 480 godzin potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Prawidłowa i efektywna realizacja zadań w okresie trwania umowy.
8. Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem indywidualnych
spotkań do 5 dni roboczych po zakończonych spotkaniach.
9. Informowanie Uczestników o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej.
10. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu po przeprowadzeniu wsparcia protokołu wskazującego
prawidłowe wykonanie zadań oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na
wykonanie zadań w projekcie.
11. 1 godzina oznacza 60 min zegarowych.
12. Usługa musi być realizowana zgodnie z „Wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych
w ramach Działania 11.1 w woj. lubelskim” obowiązującym w ramach naboru konkursowego
nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19.
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V. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a) Załącznik 1 Formularz ofertowy.
b) Załącznik 2 Wykaz doświadczenia zawodowego wraz z kopiami dokumentów, potwierdzającymi posiadane
wykształcenie, potwierdzającymi doświadczenie zawodowe oraz potwierdzającymi doświadczenie w pracy
z osobami niepełnosprawnymi.
c) Załącznik 3 Oświadczenie (dot. Wymiaru zaangażowania)
d) Załącznik 4 Oświadczenie (dot. Zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO)
e) Załącznik 5 Oświadczenie (dot. ochrony danych osobowych)
f) Załącznik 6 IPD (zał. nr 17 do Regulaminu Konkursu nr naboru RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/19)
2. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona w
sposób czytelny w języku polskim.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca
składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z
tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w
wyniku działania składającego (złożenie oferty, a następnie wycofanie się).
6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
7. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do
kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
9. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z
aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy
brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
10. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail:mareks@ffm.pl w dni robocze. Wszelkie
wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i
wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w treści powyżej lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia oferty.
13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych.
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15. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego rozeznania cenowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o
nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści rozeznania cenowego.
16. Miejsce i termin składania ofert:
a) Termin składania ofert upływa dnia 06-11-2020 r. do godz. 10:05:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
b) Miejsce składania ofert: Biuro Projektu: Fundacja Fuga Mundi w Lublinie, ul. Hutnicza 20b, 20-218 Lublin,
w godz. od 10.00 do 15.00.
c) Dopuszczalna forma składania ofert:
 przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres biura projektu podany wyżej,
ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność
jej treści z dopiskiem „Zawodowy reSTART - oferta cenowa na przeprowadzenie poradnictwa
zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb”;
• osobiście w Biurze Projektu, w godz. od 10.00 do 15.00. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym,
nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Zawodowy
reSTART - oferta cenowa na przeprowadzenie poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb
uczestników projektu”;
 drogą elektroniczną na adres: mareks@ffm.pl z dopiskiem „Zawodowy reSTART - oferta cenowa na
przeprowadzenie poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb uczestników projektu”.
17. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja
Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
18. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
VI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony
wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie – Instytucją Pośredniczącą oraz odpowiednich reguł
i warunków wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją
Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do
zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony
sposób.
2. Wykonawca składając ofertę akceptuje przewidywane w umowie między innymi następujące zapisy:
 przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie
przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego łącznego zaangażowania zawodowego w
realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z
innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, który nie może przekraczać 276
godz. miesięcznie;
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przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na
podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie;
przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku braku
możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości godzin;
przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku
realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie
wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania
należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych
podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i
sposobu ich prowadzenia, jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz
informowaniu o nieobecnościach;
przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku
nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez Zamawiającego w umowie;
zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat
jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1
odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą)
oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w
innym terminie;
zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.
 stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i
realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz
nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących
indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia;
 uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z
realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
zastrzegające przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i
wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z
tego tytułu;
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość
dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy;
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony
jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków
związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać
opóźnieniom).
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VII.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap – ocena formalna, II etap – ocena merytoryczna.
2. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści
zapytania ofertowego.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;


do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów;



oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego;



jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;



jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty
najkorzystniejszej.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się
z pracowników Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w Załączniku nr 2 doświadczenia
(weryfikacja u Zamawiających) oraz wykształcenia poprzez wgląd w odpowiednią dokumentację, tj. np.
referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają
doświadczenie i wykształcenie Oferenta.
7. Kryteria oceny i ich znaczenie: w przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
a) Cena oferty 70% (70 pkt.)
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
C najtańsza
Cena=(C1) x 70, gdzie C1= --------------------------------C oferty badanej
C1 – cena brutto za godzinę indywidualnego doradztwa zawodowego
b) Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie poradnictwa
zawodowego lub indywidualnej diagnozy potrzeb na podstawie liczby godzin przeprowadzonych na
przestrzeni 2 lat poprzedzających złożenie oferty: 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30,00 pkt.). W
przypadku wyznaczenia kilku osób do realizacji zlecenia doświadczenie nie będzie sumowane. Przy ocenie
punktowej brane będzie doświadczenie jednej osoby z największą liczbą udokumentowanych godzin
realizacji w zakresie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz poradnictwa zawodowego:
Sposób przyznawania punktacji:
 min. 400h - 0% (0 pkt.)
 401h – 600h - 10% (10 pkt)
 601h – 800h - 20% (20 pkt)
 Powyżej 800h - 30% (30 pkt)
8. Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 (Suma kryteriów a + b).
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9. Oceny nadesłanych ofert dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.
10. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maks. 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert. W uzasadnionych
przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
Z uwagi na kluczowe znaczenie realizacji przedmiotu rozeznania cenowego dla prawidłowego przebiegu Projektu
oraz osiągnięcia założonych wskaźników, Zamawiający, dążąc do wyboru rzetelnych Wykonawców, dokona
weryfikacji ofert pod kątem możliwości zaniżenia ceny. Oferta, której cena będzie niższa o co najmniej 30% od
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, uznana zostanie za
zaniżoną, a Oferent zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
VIII.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w rozeznaniu cenowym i być złożona
na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, zawiadamiając o
tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje
kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy:
a) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących sytuacjach:
• nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie;
• przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;
• innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie
wsparcia.
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy;
c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
d) o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i
wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytułu.
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8. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawcę, Zamawiający ponosi
pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie
Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych,
przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z
realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił
sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w ww. sposób.
9. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu
wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją
umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę,
w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
11. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa
cena.
12. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się - na żądanie Zamawiającego
w terminie 5 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o uznaniu jego oferty za
najkorzystniejszą - do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez strony
miejscu i przedłożenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy
gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy. Brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy
oraz nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować odstąpienie od
podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie
oferty Wykonawcy.
13. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania
umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.
14. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 7 dni po otrzymaniu
środków przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności
wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.
15. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian
w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c) ostatecznej ilości Uczestników Projektu,
d) zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia
publicznego określonego w umowie).
16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez Zamawiającego w celu związanym z zapytaniem
ofertowym: „Zawodowy reSTART!” RPLU.09.01.00-06-0100/19
Zgodnie z art. 13 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
osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), Fundacja Fuga Mundi w Lublinie informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fuga Mundi w Lublinie, ul. Hutnicza 20B,
20-218 Lublin,
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b) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: tel. 81 534 26 01, e – mail:
mareks@ffm.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań
Administratora na podstawie przepisów prawa oraz realizacji działań projektowych współfinansowanych
ze środków UE – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia
04.05.2016),
d) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt c, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa
trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
f) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową
uczestnictwa w zadaniach projektowych,
i) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
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