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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konsultacji, diagnozy potencjału i zaintere-
sowań zawodowych dla min. 10 max.30 uczestników projektu w wymiarze jednej godziny 
zegarowej dla jednej osoby. 
Nazwa: usługi doradcy zawodowego 
Forma zatrudnienia : umowa zlecenie 
 
1.2. Cel i zakres doradztwa zawodowego: indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdia-
gnozowania potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników projektu, 
 
1.3. Kody CPV: 
85312320-8   -  usługi doradztwa 
 
2. TERMIN, MIEJSCE 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 
 
2.3. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujących pracowni-
ków Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych: Andrzej Szromek Tel. 32 202 84 63, Izabella 
Jarzmik tel.32 252 54 35 
 
3.OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
• Prowadzenie imiennej listy obecności uczestników doradztwa 
• Informowanie Zamawiającego o nieobecnościach któregokolwiek z uczestników do-

radztwa  
• Przekazywanie dokumentacji z doradztwa z obowiązującymi logotypami 
• Prowadzenie oraz dostarczenie Zamawiającemu wypełnionych kart czasu pracy 
• Prowadzenie oraz przekazanie Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych formu-

larzy usługi doradczej  
• Dostarczenie sporządzonej diagnozy potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników 

projektu 
• Dostarczenie wypełnionych przez uczestników projektu ankiet oceniających  
• Doradztwo zawodowe 

 
4. KATEGORIE UCZESTNIKÓW /UCZESTNICZEK PROJEKTU 
 

Uczniowie pełnoletni i niepełnoletni pobierający naukę w Zespole Szkół Poligraficzno-
Mechanicznych w Katowicach w wieku od 16 do 20 lat zagrożone wykluczeniem społecznym 
osoby bez wykształcenia zawodowego i średniego. 
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5. WYMAGANIA  

• Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach 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 

 

6.PRZYGOTOWANIE OFERTY  
 

6.1.Wykonawców prosimy o złożenie życiorysu (CV) wraz z następującymi dokumentami:  
• 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 przed-
łożenia do wglądu Zamawiającemu oryginałów dokumentów. 
 
6.3.Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny zostać opatrzone klauzulą: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro-
nie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r. , Nr101, poz. 92 z późn. zm.)  
 
7.PROCEDURA  
 
7.1. Po otrzymaniu ofert  Zamawiający oceni Wykonawców  
7.2. Kryterium oceny ofert będzie: 
 
1) Cena ofertowa – 100 %  
 
Do porównania i oceny ofert w kryterium „Cena ofertowa” stosowany będzie wzór: 

 

                               znaczenie 100% 

      

gdzie: 

      Cn – najniższa cena oferowana brutto, 

      Cob – cena brutto oferty badanej. 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.  
Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, oferta ta zostanie odrzucona, a wy-
brana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej 
ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie 
zamówienia.  
  
7.3. Termin i miejsce realizacji zamówienia 
Zamówienie należy zrealizować w terminie najpóźniej do 30 marca 2019 roku. Miejsce reali-
zacji zamówienia budynek szkoły, adres: 40-671 Katowice, ul. Armii Krajowej  84 
lub budynek warsztatów szkolnych, adres:40-725 Katowice, ul. Książęca 27. 
 
7.4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana na adres e-mail ofe-
renta dnia 06.03.2019 roku 
 
 
8. UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 
8.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najko-
rzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają-
cego. 
8.2. Wzór - Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 
 
 
9. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZO-
WYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
 
Zamawiający zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 
 
10.  INFORMACJE KOŃCOWE 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych . 
  
 
ZAŁĄCZNIKI do  ogłoszenia : 
załącznik nr 1 - wzór Formularza ofertowego 
załącznik nr 2 - projekt Umowy 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

ZSPM-45/ZP/EFS/2019 

Załącznik nr 1  
 

OFERTA 

 
Usługi doradcy zawodowego 

 

Wykonawca  (pełna nazwa /dla osób fizycznych – imię i nazwisko, siedziba/adres)* 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

1.Niniejszym składam ofertę następującej treści: 

A. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę :  

 Cena  
za 1 osobę 

Ilość(podana 

ilość max, 
może ulec 

zmniejszeniu) 

Cena brutto- ce-
na za 1 osobę x 
ilość osób 
(zwolnione z po-
datku  VAT) 

Usługi doradcy zawodowego   
30 osób 

 

Razem  xxxx xxxxx  

 

(słownie  brutto ………………………………………………………………………………) 

(w tym VAT – o ile wykonawca jest płatnikiem VAT…….) 

 
Uwaga – informacje z tej tabeli nie podlegają uzupełnieniu – służą ocenie ofert  

     2. Oświadczam że zobowiązuję się do przestrzegania przepisów o ochronie danych oso-
bowych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wyko-
rzystania danych osobowych uczestników tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umo-
wy, a także nieudostępniania tych danych podmiotom zewnętrznym. 

W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników 
projektu, powierzenie nastąpi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych pod wa-
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runkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II 
stopnia), a szczegółowe warunki zostaną określone w umowie o powierzeniu przetwa-
rzania danych osobowych. 

1. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

2. Oświadczam, iż podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

3. Oświadczam, iż podmiot który reprezentuję  spełnia warunki udziału w zamówieniu. 

4. Oświadczam, że podmiot który reprezentuje nie jest powiązany z Zamawiającym ka-
pitałowo lub osobowo. 

7. Oświadczam, że usługa będzie wykonywana osobiście. 

 8. Oświadczam, że firma, która reprezentuję  zalicza się do niżej określanej kategorii 

przedsiębiorstw : 

□ mikro, małych  lub średnich  

□ nie dotyczy 

9. Składając ofertę oświadczam, że: 

- Zapoznałem się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść Zaproszenia wraz 

z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami, 

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Zapro-

szenia oraz załącznikach do niego  

- W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję warunki umowy na wykonanie zamówienia i 

w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na proponowa-

nych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomo-

ścią odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania ko-

rzyści majątkowych, 

 

        (data i podpis osoby upoważnionej 

 
 

 
 

  



 

7 
 

 
Załącznik nr 2  

 
Umowa nr ZSPM-45/ZP/EFS/2019 

 
Zawarta w dniu ………. 2019 r. w Katowicach pomiędzy Miastem Katowice -Zespołem Szkół 
Poligraficzno-Mechanicznych, z siedzibą przy ul. A. Krajowej 84, reprezentowanym przez: 
1. 
2. 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a 
1. 
2. 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicz-
nych do 30.000 euro Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowe-
go w pomieszczeniach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach przy ul. Ar-
mii Krajowej 84 i Książęcej 27 w wymiarze 1 godziny zegarowej dla jednej osoby, dla….. ilości 
osób. 
 
2.Termin realizacji strony ustalają na: 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników doradztwa zawo-
dowego wymienionych w ust.1, o czym poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną, naj-
później na 1 tydzień przed terminem rozpoczęcia zajęć, określonym w ust. 2. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
• Prowadzenia imiennej listy obecności uczestników doradztwa 
• Informowania Zamawiającego o nieobecnościach któregokolwiek z uczestników do-

radztwa  
• Przekazywania dokumentacji z doradztwa z obowiązującymi logotypami 
• Prowadzenia oraz dostarczenia Zamawiającemu wypełnionych kart czasu pracy 
• Prowadzenia oraz przekazania Zamawiającemu wypełnionych indywidualnych formu-

larzy usługi doradczej  
• Dostarczenia sporządzonej diagnozy potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników 

projektu 
• Dostarczenia wypełnionych przez uczestników projektu ankiet oceniających  
• Doradztwa zawodowego 
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§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zorganizowanie i przeprowadzenie 
doradztwa zawodowego w terminach określonych w § 1 ust. 2, wynagrodzenie w wysokości  
……………….. zł brutto (słownie: ………………………………… 
brutto), stawka podatku VAT: zwolnione [wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w 
szkoleniu 
1 osoby: ............... zł brutto,(słownie: …………………………………)] 
2. Zamawiający oświadcza, że uczestnictwo w dworactwie zawodowym opłacone jest ze 
środków EFS i środków publicznych. 
3. W przypadku o którym mowa § 1 ust. 3 wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zgodnie 
z § 3 ust. 1 zostanie proporcjonalnie obniżone i ustalone jako iloczyn kwoty wynagrodzenia 
jednostkowego za uczestnictwo w doradztwie zawodowym oraz liczby osób, które miały w 
nim uczestniczyć zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
 

§ 4 
W razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, w szczegól-
ności w razie niezrealizowania doradztwa zawodowego w terminie, wskazanym w § 1 ust. 2, 
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Wy-
konawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu należytego wykonania części 
umowy. 
 
 

§ 5 
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust.1 
umowy, 

b) za niewykonanie usług z winy Wykonawcy, bez powiadomienia Zamawiającego o 
zaistniałych przeszkodach dla wykonania usług, co najmniej na 2 godz. przed 
ustalonym terminem zajęć –  100 % ceny  brutto za 1 godzinę zajęć.   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości  
a) 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Kary, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 
żądania zapłaty takiej kary umownej. 

6. Wykonawca zgadza się na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 



 

9 
 

7. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strona, która szkodę poniosła może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych 
szkód.  

 
 

§ 6 
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia doradztwa zawodowego w terminie wska-
zanym w § 1 ust. 2 z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 
istnieje możliwość zmiany terminu za zgodą obu stron, zmiana ta będzie się odbywać w for-
mie aneksu do umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, co do nowego terminu 
przeprowadzenia doradztwa zawodowego Zamawiający może skorzystać z uprawnień przy-
sługujących mu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonaw-
cę, w szczególności z określonych w § 4 i 5. 
 
 

§ 7 
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na 
oryginałach prawidłowo wystawionych faktur/rachunków dla…….. , w terminie do 14 dni od 
daty dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu każdego ze szkoleń w ter-
minach, o których mowa w § 1 ust. 3 w sposób niebudzący zastrzeżeń oraz przekazania 
wszystkich dokumentów, o których mowa w § 2 po każdym ze szkoleń, nie później jednak niż 
łącznie z fakturami/rachunkami. 
 

§ 8 
Wykonawca nie może przenieść swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 
 

§ 9 
Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 12 

W przypadku ewentualnych sporów, strony będą dążyć do rozstrzygnięć polubownych, a w 
razie braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawia-
jącego. 
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§ 13 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wyko-
nawcy i trzy dla Zamawiającego. 
Realizacja umowy jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Ze-
spole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowa-
nie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodo-
we uczniów dla pod działania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 
 
 
 
                      ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 


