OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
DOTYCZĄCE MENTORA
z dnia 10.08.2017
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski
Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą
w Toruniu, zwane dalej Szacującym,
Szacującym zaprasza do składania wyceny w postępowaniu na usługi mentora w
projekcie „OWES TŁOK” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Pomorskiego na lata 2014-2020.
2014
Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzone jest oszacowaniem wartości zamówienia aktualnych
cen na rynku zamawianych usług. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi podstawy do zawarcia umowy w
sprawie udzielenia zamówienia, jest natomiast źródłem informacji nt. aktualnych cen rynku.
I. Data ogłoszenia: 10.08.2017 r.
II. Szacujący:
Nazwa: Stowarzyszenie
nie Kujawsko-Pomorski
Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”
NIP: 956 21 46 357, REGON 340028363
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami
Oferentami i udzielania wyjaśnień: Ewa Kwiesielewicz
Kwiesielewicz-Szyszka
III. Przedmiot zamówienia:
Usługi szkolenia zawodowego (kod 80530000-8)
8
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób świadczących usługi mentora w powiatach:
brodnickim, golubsko-dobrzyńskim,
dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim
w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych
społecznych.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
zamówienia wybór min 2 mentorów. Mentor pracuje min 15 godzin z PS
lub PES.
1. Obowiązki i zadania mentora:
 wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej PES i PS w rozwoju,
 przeprowadzenie indywidualnych spotkań mentorskich z pracownikami PES/PS,
 wspieranie procesu doradczego dla PS,
 celem mentoringu będzie wdrożenie się osób stawiających pierwsze kroki w prowadzeniu PES/PS
 mentoring wg. potrzeb
b może dot. tematyki zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie,
 sporządzenie karty doradczej.
3.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub
dysponują osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane
wskazane do wykonania zamówienia
osobiście, wymienione w wykazie zrealizowanych usług):
a.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Posiadają
ją udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi.
Posiadają kwalifikacje i uprawnienia mentora, potwierdzone dyplomem studiów wyższych/studiów
podyplomowych.
Posiadają min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie, na które
które składana jest oferta zgodnie
z przedmiotem zamówienia tj. prowadzenia działalności gospodarczej/pracy na stan
stanowisku
menadżerskim/mentora.
Przeprowadzili min. 50 godzin mentoringu.
Mentor posiada doświadczenie w prowadzeniu lub zarządzeniu PES/PS, współpr
współpracy ngo-jst-biznes
od co najmniej 5 lat.
Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi
u
w terminie i miejscu umówienia się z klientem oraz
możliwość stawienia
ia się w siedzibie Szacującego.
Szacującego
Posiadają wysokie umiejętności interpersonalne oraz pracy pod presją
presją czasu i stresu
stresu.
Dobra organizacja w samodzielnych zadaniach.
Wnikliwość i staranność w ocenie przedsięwzięcia.

4. Dodatkowe informacje szczegółowe:
a) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania.
b) Wykonawcy
awcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania
rejestrowania wszelkich zmian oszacowania i
udzielonych wyjaśnień.
c) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać je
jej zmian, uzupełnień,
wycofań.
d) Wykonawca zobowiązany jest podać w treści maila podać stawkę brut
brutto usługi za godzinę.
e) Szacujący może wyłonić kilku oferentów.
ofere

VI. Termin wykonania zamówienia:: od momentu
moment podpisania umowy do 30.09.2019 r.
VII. Miejsce wykonania zamówienia
mówienia.
Usługi świadczone jest na terenie realizacji projektu tj. na terenie powiatów brodnickiego, golubsko
golubskodobrzyńskiego, grudziądzkiego, M. Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko
kujawskopomorskim, doradztwo jest świadczone w Inkubatorze
Inkubatorze Aktywności Społecznej oraz w miejscu
zamieszkania danej osoby/grupy lub w odległości do 30 km od jej/ich miejsca zamieszkania. Termin oraz
miejsce świadczenia usług doradczych musi być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających.

VIII. Warunki wykonania usługi:
1) Szacujący nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usług.
2) Mentor ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Społe
3) Mentor współpracuje z kadrą projektu w zakresie rekomendowania osób/grup korzystających z
usług do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez projekt.
4) Mentor zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania doradcy
kluczowego i kierownika projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań.

5) Mentor zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych na
rzecz projektu oraz ewidencji wskazującej na zatrudnienie w innych projektach realizowanych w
ramach NSRO w okresie świadczenia doradztwa i przekazywanie
przekazywanie dokumentacji Szacującemu
Szacującemu.
6) Samokształcenie - min 30h w roku w zakresie doradztwa. Szacujący nie ponosi kosztów
samokształcenia mentora.
IX. Informacje na temat wykluczenia
kluczenia
1. Szacujący nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowo lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania m
między Szacującym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
zob
w imieniu Szacującego
jącego lub osobami wyko
wykonującymi
w imieniu Szacującego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
osob
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa
stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
2. Szacujący
ący może wykluczyć z postępowania podmiot, który wcześniej wykonał zamówienie
z nienależytą starannością, w szczególności nieterminowo lub nierzetelnie.
3. Oferent nie złożył kompletnej lub poprawnie wypełnionej oferty i/lub złożył po upływie terminu
składania ofert.
4. Osoby pozostające w stosunku pracy z Szacującym w projekcie OWES TŁOK nie mogą złożyć oferty.

X. Kryteria oceny: Szacujący
cy oszacuje aktualne ceny na rynku na podstawie otrzymanych informacji.
XI. Dokumentacja niezbędna do złożenia oferty:
oferty
- Załącznik nr 1 - CV.
XII. Informacje na temat składania ofert:
ofert
1. Termin składania propozycji ofert do 18 sierpnia 2017 r.
2. Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
3. Sposób składania ofert w jeden ze wskazanych sposobów:


wersja elektroniczna
ektroniczna (z podaniem nr szkolenia/kursu i stawką brutto) na adres mailowy
zapytania.owes@tlok.pl.

4. Szacujący nie odsyła nadesłanych ofert.

