
 
       

Kraków,  08.12.2020 r. 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020r., Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na 

przeprowadzenie coachingu  (kod CPV 80570000) dla Uczestników/czek Projektu w 

liczbie 100h zegarowych wsparcia. 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

ul. Żułowska 51,  

31-436 Kraków 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Wsparcie dedykowane jest osobom powyżej 30 roku życia, niepracującym, zagrożonym 

wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotnym, z orzeczoną 

niepełnosprawnością, z uzależnieniami itp.  

W ramach wsparcia, Coach:  

 niweluje bariery związane z podjęciem zatrudnienia,  

 pracuje nad wzmocnieniem motywacji Uczestnika/czki Projektu,  

 wspiera w powrocie na rynek pracy i w utrzymaniu zatrudnienia.  

Coaching ma na celu doprowadzenie do zwiększenia szans UP na otwartym rynku pracy. 

Coaching będzie realizowany w liczbie 100 h zegarowych zarówno w formie indywidulanej 

jak i grupowej, w zależności od indywidualnych potrzeb UP.  

 
Szczegółowy opis zamówienia 

Zaplanowano przeprowadzenie coachingu w 4 Centrach Wsparcia „Kolping”  

w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach w postaci:  spotkań indywidualnych/ 

grupowych  - dostosowanych do potrzeb Uczestników/czek Projektu (śr. 25h/1 Centrum) 

 



 
Celem spotkania jest identyfikacja mocnych i słabych stron Uczestnika/czki Projektu, rozpoznanie 

potencjału UP, wzmocnienie motywacji oraz wsparcie w powrocie na rynek pracy. Coaching 

wspomaga proces poszukiwania pracy. 

 

W ramach coachingu Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1. tworzenia odpowiednich warunków do aktywnej współpracy z uczestnikiem/-czką projektu 

(atmosfery, zaufania i zrozumienia), 

2. traktowania pracy z Uczestnikiem/-czką projektu jak procesu, 

3. podsumowywania uzyskiwanych rezultatów i przekazywania informacji zwrotnej dla Uczestnika/-

czki projektu, 

4. prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego, 

5. prowadzenia dokumentacji ze wsparcia zawierającej np. listy obecności, karty wsparcia 

6. niezwłocznego uzupełniania zaległości/ przekazywania informacji o każdym Uczestniku/-czce, 

który/a opuszcza spotkanie 

7. wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć, w tym: 

a. oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami RPO Województwa 

Małopolskiego  dostarczonymi przez Zamawiającego, 

b. rozliczania się z wykonanej pracy (w szczególności przedstawiania karty czasu pracy i 

protokołu wykonanych zadań),  

10. współpracy z doradcą zawodowym  opracowującym/ aktualizującym Indywidualny Plan Działania 

(IPD) w celu wspólnej aktywizacji zawodowej Uczestnika/-czki projektu. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązany jest do maksymalnego zindywidualizowania tematyki spotkań zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami UP (na podstawie zapisów Indywidualnego Planu Działania – IPD) i 

ich modyfikowania w zależności od problemów społeczno-zawodowych UP, 

11. 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 (w szczególności 

w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin 

miesięcznie). 

 

 
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA  

 

Wszelkie działania planowane są w okresie styczeń 2021r. – lipiec 2022r. i odbywać się 

będą w czterech Centrach Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu,  Wadowicach 

oraz Brzesku według wspólnie ustalonego harmonogramu dostosowanego do potrzeb 

Uczestników/czek Projektu (UP).  

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem rozeznania rynku wymaganego przy realizacji 

projektów bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki: 

 



 
 wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o 

szkolnictwie wyższym. Preferowane kierunki: psychologia, socjologia, coaching.  

 doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa zawodowego/aktywizacji 

zawodowej/coachingu -min. 1 rok w ciągu ostatnich 3 lat, 

 doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w bardzo niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy (osoby 50+, z orzeczoną niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach, z 

uzależnieniami) – min. 1 rok w ciągu ostatnich 3 lat, 

 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;  

- 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 sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie 

oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do rozeznania rynku)  

 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 

kserokopii dyplomu/ów, certyfikatu/ów, zaświadczeń. Wykonawca zobowiązany/a jest przedstawić 

Zamawiającemu ww. dokumenty.  

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

  

a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania,  

b) Wykonawca składa ofertę cząstkową tj. na realizację działań w Brzesku, Krakowie, 

Oświęcimiu lub Wadowicach, 

c) Wykonawca może złożyć maks. 4 oferty na realizację działań we wszystkich 4 Centrach, 

d) Tylko oferty całościowe na realizację indywidualnego i grupowego coachingu będą 

rozpatrywane.  

 

Kompletna oferta musi zawierać:  

a) wycenę przedmiotu zamówienia według załącznika nr 1 do rozeznania rynku;  

b) oświadczenie o braku powiązań według załącznika nr 2 do rozeznania rynku;  



 
c) klauzulę informacyjną według załącznika nr 3 do rozeznania rynku; 

d) niezbędne załączniki dokumentujące spełnianie wymaganych warunków oferty.  

 

Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając 

ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym 

uczestnikom/-czkom postępowania. 

 
6. KRYTERIA OCENY OFERT:  

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w 

postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana 

zostanie ocenie punktowej.  

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% - cena, kryterium 20% - 

doświadczenie 1 oraz kryterium 10% - doświadczenie 2. 

 

1) Opis sposobu obliczania kryterium cena. 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 70 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

C0 – cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie 

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2) Opis sposobu obliczania kryterium 20% doświadczenie 1. 

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin coachingu (indywidualnego, 

grupowego) zrealizowanego przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 
Wykonawca wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1 do Oferty: Doświadczenie 1 Wykonawcy”, którą 

dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób 

umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

Punkty przyznawane za kryterium 20% doświadczenie 1 będą liczone wg następującego wzoru: 

D1 = (D1n : D1max) x 20 

gdzie: 

D1 – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

D1n – doświadczenie (liczba godzin doradztwa) obliczone dla badanej oferty, 

D1max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin doradztwa) spośród ważnych ofert. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie 1 wynosi  

20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3) Opis sposobu obliczania kryterium 10 % doświadczenie 2. 



 
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie doświadczenie w pracy z  osobami znajdującymi się w 

bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (w tym osoby powyżej 50 roku życia, z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach, z uzależnieniami) w okresie ostatnich trzech lat 

przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

 
Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji wsparcia wypełnia tabelę: „Załącznik numer 2 do 

Oferty: Doświadczenie 2 wykonawcy”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany/a jest do 

wypełnienia załącznika nr 2 do Oferty w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. 

warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty 

jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Punkty przyznawane za kryterium 10% doświadczenie 2 będą liczone wg następującego wzoru: 

D2 = (D2n : D2max) x 10 

gdzie: 

D2 – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

D2n – doświadczenie (liczba godzin doradztwa) obliczone dla badanej oferty, 

D2max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin doradztwa) spośród ważnych ofert. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie 2 wynosi 

10. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D1 + D2) uznana 

zostanie za najkorzystniejszą. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 

 

7. TRYB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

1) Oferty można składać: osobiście, pocztą/ kurierem lub drogą elektroniczną. Liczy się data wpływu. 

Na kopercie/ w temacie wiadomości należy zawrzeć tytuł: „Oferta coaching AS2”. 

2) Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego – ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków lub pocztą 

elektroniczną na adres: oferta@kolping.pl   w terminie do końca dnia 18.12.2020r.  

3) Oferent/ci, którego oferta zwycięży zostanie/ną powiadomiony odrębnie o terminie zawarcia 

umowy na wykonanie zamówienia. 

 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego – Martyna Wójtowicz-Szczepańska (kontakt mailowy: 

oferta@kolping.pl) 

2) Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez  rozpatrzenia z przyczyn 

formalnych. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zmiany terminu złożenia ofert 

oraz zmiany terminu wyboru wykonawcy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 

najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym 

dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim 

nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  

6) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

7) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe  

mailto:oferta@kolping.pl


 
jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów.  

8) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

 

9. FINANSOWANIE  

1) Wynagrodzenie będzie finansowane w ramach projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a 

propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu 

cywilnego.  

 

 

Do rozeznania rynku dołączono:  

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku – Wzór oferty złożonej przez Oferenta wraz z dwoma 

załącznikami 

Załącznik nr 2 do rozeznania rynku – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 do rozeznania rynku – Klauzulę informacyjną  

 

 

 

 

Kraków, 08.12.2020 r.                                                              

 

/-/ Beata Harasimowicz 

Wiceprzewodnicząca Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce 

 

 

 

 


