Toruń, dnia 08.08.2018 roku
ROZEZNANIE RYNKU NR PH/2018/2
DOTYCZY: wyboru Wykonawcy (Wykonawców) usługi asystentury z mentoringiem dla 6 uczestniczek projektu
„Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”,
realizowanego przez Project Hub sp. z o.o. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców
Lewiatan. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na
rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.
I. ZAMAWIAJĄCY
Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
ul. Jagiellońska 25A/6; 87-100 Toruń
tel. 733 027 175
e-mail: biuro@kpoplewiatan.pl
NIP: 956 218 06 09
II. OPIS USŁUGI
Usługa polega na objęciu asystenturą z mentoringiem grupy 6 Uczestniczek projektu „Wsparcie
przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”. Asystentura
z mentoringiem przeznaczona jest łącznie dla 6 (spośród 40) uczestniczek projektu, które mają problemy
z płynnością finansową i wymagają największego wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mentor
indywidualnie wesprze firmę, krytycznie oceni procesy w niej zachodzące, odczyta potrzeby i zaproponuje
rozwiązania. Mentor przekazuje podopiecznemu nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale także swoją sieć
kontaktów. Istotą mentoringu jest wsparcie początkującego przedsiębiorcy przez przedsiębiorcę
doświadczonego, który zna specyfikę danej branży. Asystentura z mentoringiem ma charakter wsparcia
indywidualnego, objętych nim uczestniczek projektu nie można łączyć w grupy. Wymiar asystentury z
mentoringiem na jedną Uczestniczkę projektu wynosi 48 godzin (8 godzin x 6 miesięcy).
Przykładowy standard usługi
asystentury z
monitoringiem
można znaleźć pod linkiem:
https://power.parp.gov.pl/attachments/article/37203/Opis_%20wymogow_mentoring.pdf
Przedmiotem działalności uczestniczek projektu objętych asystenturą z mentoringiem są:
1. kwiaciarnia,
2. rękodzieło: produkcja i sprzedaż figurek gipsowych,
3. sklep internetowy z biżuterią,
4. wyplatanie i sprzedaż koszyków,
5. korekta tekstów,
6. sala zabaw dla dzieci.
Wykonawca może złożyć ofertę częściową, oferta asystentury z mentoringiem musi dotyczyć minimum jednej
spośród ww. branż.
Asystentura odbędzie się w miejscu i czasie wybranym przez Wykonawcę i Uczestniczkę projektu. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji realizacji usługi asystentury z mentoringiem zgodnie ze
wskazówkami Zamawiającego oraz ogólnymi zasadami dokumentacji projektów unijnych.
III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
1. Wykonawca zrealizuje usługi w terminach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31
grudnia 2018 roku.
2. Realizacja usługi odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem, o którym Zamawiający będzie na bieżąco
informowany.
IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
1. O powierzenie wykonania usługi mogą ubiegać się: [1] osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej lub [2] osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, [3] inne osoby prawne.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) zobowiązują się do samodzielnego wykonania zamówienia,
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3.

4.

5.

b) posiadają min. 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz znajomość danej branży.
Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 - 2 niniejszego punktu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.
W przypadku, kiedy Wykonawca jest zaangażowany w realizację zadań w projektach finansowanych
z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
Wykonawcy i innych podmiotów, musi wykazać, że obciążenie wynikające z pracy w w/w projektach nie
wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy we
wszystkich projektach oraz w projekcie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, a jego łączne
obciążenie z tego tytułu nie przekroczy 276 godz. miesięcznie.
O powierzenie wykonania usługi nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione jednocześnie w instytucji
uczestniczącej w realizacji PO1 na podstawie umowy o pracę, chyba że nie zachodzi konflikt interesów 2 lub
podwójne finansowanie.
O powierzenie wykonania usługi mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 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:
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 3 - 5 będzie dokonywana w oparciu o złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia o spełnianiu tych warunków.

V. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa do złożenia poniższych dokumentów:
1. CV poświadczające min. 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz znajomość danej branży.
2. Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. IV.7.
VI. OCENA OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o kryterium
wyboru: cena oferty (za godzinę szkolenia) brutto – 100%.
VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@kpoplewiatan.pl
do dnia 14 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00.
Wzór oferty:
„Oferta imię i nazwisko/nazwa firmy dla KPOP Lewiatan w ramach rozeznania rynku nr PH/2018/02:
1.
2.

… zł za godzinę (cena brutto za godzinę asystentury z mentoringiem),
branża lub branże, których dotyczy oferta: …3.

1

Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO
Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy
zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia
zarobkowego mającego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć
negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.
3 Należy wybrać spośród: [1] kwiaciarnia,[2] rękodzieło: produkcja i sprzedaż figurek gipsowych, [3] sklep internetowy z biżuterią, [4] wyplatanie i
sprzedaż koszyków, [5] korekta tekstów, [6] sala zabaw dla dzieci.
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