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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
26-02-2019

Termin składania ofert
06-03-2019

Numer ogłoszenia
1169339

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
2.1. Termin złożenia oferty do dnia 06.03.2019 roku do godz. 10.00.
2.2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą elektroniczną e-mail: dyrekcja@zspm.pl,
warsztaty@zspm.pl,faxem faks: /+48/ 32 201 48 81, lub pisemnie pocztą lub osobiście –Zespół Szkół
Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej, sekretariat, 40-671 Katowice,
ul. Armii Krajowej 84

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
dyrekcja@zspm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujących pracowników Zespołu Szkół
Poligraficzno-Mechanicznych: Andrzej Szromek Tel. 32 202 84 63, Izabella Jarzmik tel.32 252 54 35

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32 202 84 63

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konsultacji, diagnozy potencjału i zaintereso-wań zawodowych dla
min. 10 max.30 uczestników projektu w wymiarze jednej godziny zegarowej dla jednej osoby.
Nazwa: usługi doradcy zawodowego
Forma zatrudnienia : umowa zlecenie

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
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Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Cel i zakres doradztwa zawodowego: indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdia-gnozowania potencjału i
predyspozycji zawodowych uczestników projektu,

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konsultacji, diagnozy potencjału i zaintereso-wań zawodowych dla
min. 10 max.30 uczestników projektu w wymiarze jednej godziny zegarowej dla jednej osoby.
Nazwa: usługi doradcy zawodowego
Forma zatrudnienia : umowa zlecenie

Kod CPV
85312320-8

Nazwa kodu CPV
Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie najpóźniej do 30 marca 2019 roku. Miejsce realizacji zamówienia
budynek szkoły, adres: 40-671 Katowice, ul. Armii Krajowej 84
lub budynek warsztatów szkolnych, adres:40-725 Katowice, ul. Książęca 27.

Załączniki
druk oferty
Opis przedmiotu zamówienia

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
• Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Wiedza i doświadczenie
• Wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego
• Znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy
• Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Potencjał techniczny
• Kreatywność, otwartość i zaangażowanie
• Rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia
WYMAGANIA
• Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• Wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego
• Znajomość zagadnień z zakresu rynku pracy
• Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• Kreatywność, otwartość i zaangażowanie
• Rzetelność, obowiązkowość, odpowiedzialność

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawców prosimy o złożenie następujących dokumentów
• Kopią dokumentu potwierdzającego doświadczenia zawodowe np. świadectwa pracy, zaświadczenia o
zatrudnieniu, zakresy czynności
• Kopiami dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, certyfikaty umiejętności itp.)
• Oświadczeniem kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
• Proponowaną stawką za 1 godzinę zegarową zajęć (na wzorze oferty)
• Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej
• Koncepcją i tematyką doradztwa w formie konspektu
6.2.W przypadku zatrudnienia ( umowa zlecenie), Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu
Zamawiającemu oryginałów dokumentów.
6.3.Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny zostać opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r. ,
Nr101, poz. 92 z późn. zm.)

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
7.2. Kryterium oceny ofert będzie:
1) Cena ofertowa – 100 %
Do porównania i oceny ofert w kryterium „Cena ofertowa” stosowany będzie wzór:
ocena końcowa = (najniższa cena oferowana brutto / cena brutto oferty badanej) * znaczenie 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przezna-czyć na udzielenie
zamówienia zgodnie z budżetem projektu, oferta ta zostanie odrzuco-na, a wybrana zostanie następna oferta o
najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena za-warta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą
Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1169339

3/4

26.02.2019

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Młyńska 4
40-098 Katowice
śląskie , Katowice

Numer telefonu
32 2593513

Fax
32 2593425

NIP
6340010147

Tytuł projektu
Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach

Numer projektu
RPSL.11.02.01-24-03H5/16-00
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