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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/OWES/PP/2018 

 

Formularz oferty 

Oferent (imię i nazwisko/firma)  

Wykonawca /cy usługi  

(mentor/mentorzy)1 

 

 

Adres  

NIP*( jeśli dotyczy)   

REGON* (jeśli dotyczy)  

Telefon  

 Adres e-mail  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług mentoringu dla PS I PES w ramach 

projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” 

(OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, 

w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą 

Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w ramach Regionalnego  

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 

6.3 Poddziałania 6.3.1. 

Składam/y ofertę następującej treści: 

 

 

Przedmiot zamówienia  

 

Cena brutto 1/h zegarowa  

świadczenia usług mentoringu dla PS i PES  

 
 
 

                                                           
1 Jeśli inny niż składający ofertę. Należy wymienić wszystkich mentorów, którzy są proponowani do realizacji 
zamówienia  
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Podpisując niniejszą ofertę oświadczam/y jednocześnie, iż:  

 

a) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 

b) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, 

w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym. 

d) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie/ dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

e) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

f) Jestem świadomy/a, że cena zawarta w ofercie jest stawką brutto wraz z narzutami i od niej 

potrącona będzie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku  

o podatku dochodowych od osób fizycznych, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne (o ile w przypadku Zleceniobiorcy taki obowiązek występuje) oraz składki po 

stronie pracodawcy/zleceniodawcy. W przypadku  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury,  

jestem  świadomy,  że  kwota  oferty  zawiera  wymagane przepisami podatki. 

g) Zobowiązuję 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.  

h) W  przypadku  wykonywania  zlecenia  zobowiązuję  się  do  poddania  monitoringowi/kontroli  

dokonywanej  przez Zamawiającego,  Instytucję  Pośredniczącą,  Instytucję  Zarządzającą  i  

innego  podmiotu  zewnętrznego realizującego  badania  ewaluacyjne  na  zlecenie  IZ,  IP  a  

także  przekazania  ww.  instytucjom  dokumentów  i informacji na temat realizacji działań w 

ramach projektu.  

i) Nie jestem osobą  zatrudnioną jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na 

podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne 

finansowanie.  

j) Nie jestem osobą, którą 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 mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.  

k) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem i upublicznienie sylwetki mentora na stronie internetowej Projektu  

l) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 

 

 

…………………………………………… 

 

miejscowość, data 

……………………………………………….. 

 

czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/PP/2018 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko ……………………………………………….…….…..       

 

                                         

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizacje wykonania usługi mentoringu 

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion 

metropolitalny” (OWES) – zapytanie ofertowe nr 2 /PP/2018. oświadczam, że, nie jest 

powiązany 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: 

a. uczestniczeniu 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. 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. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

miejscowość, data 

……………………………………………….. 

 

czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/OWES/PP/2018 

 

Zestawienie potwierdzające spełnienie obligatoryjnych kryteriów dostępu 

1.WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 

Nazwa uczelni Dokumenty potwierdzające 

  

  

 

2. DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU WŁASNEJ FIRMY MINIMUM 5 LAT I 

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW ( W FORMIE UMOWY O PRACE BĄDŹ ZLECENIE) - WYPEŁNIĆ 

JEŚLI DOTYCZY 

Nazwa firmy  Liczba lat Liczba osób 

zatrudnionych  

Dokumenty potwierdzające 

    

    

 

3. DOŚWIADCZANIE NA STANOWISKU MENADŻERSKIM MINIMUM 10 LAT I 

ZARZĄDZANIE MINIMUM 5 OSOBOWYM ZESPOŁEM- WYPEŁNIĆ JEŚLI DOTYCZY 

Nazwa firmy Liczba lat Liczba osób w 

zarządzanym 

zespole 

Dokumenty potwierdzające 

    

    

    

 

4. MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA 20 H PROGRAMU STAŻOWEGO PRZEZ MENTORA W 

SWOJEJ LUB INNEJ WSKAZANEJ FIRMIE/FIRMACH 

Nazwa firmy w której odbywać się będzie staż Adres firmy  
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/OWES/PP/2018 

Taryfikator towarów i usług 2- wyciąg 

 

Nazwa towaru/usługi 
Maksymalna cena  

(w PLN brutto) 
Jednostka miary (j.m.) 

Wykaz wynagrodzeń dla personelu w zadaniach merytorycznych3 

Trener - coaching, tutoring, mentoring 150,00 zł  
godz. 

(jednostka rozumiana jako godzina zegarowa) 

Doradca zawodowy 110,00 zł 
godz. 

(jednostka rozumiana jako godzina zegarowa) 

Psycholog 110,00 zł 
godz. 

(jednostka rozumiana jako godzina zegarowa) 

Asystent osoby niepełnosprawnej 30,00 zł  
godz.  

(jednostka rozumiana jako godzina zegarowa) 

 
Opiekun/doradca przedsiębiorstwa 

społecznego  

 

100,00 zł 
godz. 

(jednostka rozumiana jako godzina zegarowa) 

 
Specjalista/ekspert ds. oceny biznes planów  

 

100,00 zł szt. 

Usługi specjalistyczne, w tym doradcze i szkoleniowe:  

 

Organizacja i prowadzenie usługi zewnętrznej, 

w tym usługi prawne, księgowe, marketingowe, 

biznesowe dla beneficjentów 

 

usługa/m-c  

 

Cena uzależniona od stawek rynkowych 

wraz z uzasadnieniem.  

Kwota zawiera wydatki związane z pełną organizacją i 

przeprowadzeniem usługi. 

Doradca prawny  150,00 zł 
godz. 

(jednostka rozumiana jako godzina zegarowa) 

Doradca biznesowy 150,00 zł  
godz.  

(jednostka rozumiana jako godzina zegarowa)  

Doradca finansowy 150,00 zł  
godz.  

(jednostka rozumiana jako godzina zegarowa)  

 

Ceny ujęte w tabeli są cenami brutto. 

 

 

 

 

                                                           
2 Odwołując się do doświadczenia zdobytego podczas realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 stawkę 
ustalono na podstawie średniej otrzymanej w oparciu o szacowanie do założeń budżetowych dla przedmiotowego stanowiska 
zawartych we wnioskach o dofinansowanie projektów realizowanych w województwie pomorskim w ramach  
PO KL 2007-2013, w obszarze odpowiadającym Osi Priorytetowej 6 Integracja RPO WP na lata 2014 – 2020. 
3 Wymagania na poszczególnych stanowiskach pracy są zgodne ze standardami dotyczącymi kadry Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (OWES) tj. Załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 r. 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/OWES/PP/2018 

 

Definicje Przedsiębiorstwa Społecznego i Podmiotu Ekonomii Społecznej 

 

W celu pełnego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, że:  

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym mowa jest o:  

 

1.1 . Przedsiębiorstwie społecznym (nazywanym w treści zapytania PS) – należy przez to rozumieć, 

podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:  

a)  jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym,     prowadzącym  

i. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  

ii. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub  

iii. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), lub  

iv. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),  

której celem jest:  

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych 

osób:  

(1) zatrudnienie co najmniej 50%: 

 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób 

niepełnoletnich, lub 

 osób bezrobotnych, lub 

 absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym, lub 

 osób ubogich pracujących, lub  

 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

lub 

 osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;  

 

  (2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.); 

 ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem 

w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych 

formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, 

wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie 

stanowią inaczej);  
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b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, 

akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako 

kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność 

pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;  

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich 

struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie 

pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym 

dokumencie założycielskim;  

d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie 

przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z 

wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność 

gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku  

umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin 

pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a. 

sposób sekwencyjny.  

1.2 Podmiocie ekonomii społecznej (nazywanym w treści zapytania PES), należy przez to rozumieć:  

 

a) PS, w tym spółdzielnię socjalną, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

i) CIS i KIS;  

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);  

c) organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), 

lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w 

tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;  

d) spółdzielnię, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i 

niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1560, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 


