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Numer
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Id
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Powstaje w kontekście projektu

RPLD.11.03.01-10-0031/19 - "Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania 
nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy"

Tytuł

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach projektu pn.: 
„Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem 
zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku 
pracy”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

23.�Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 
niepowodujące zmiany celu i istoty umowy. Pozostałe zmiany umowy zawiera zał. 4 – wzór umowy. 
24.�Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy, 
w następujących przypadkach:
24.1.�w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
24.2.�w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany 
wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
24.3.�zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
24.4.�zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
24.5.�uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
24.6.�zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT,
24.7.�braku możliwości kontynuacji usługi z winy Zamawiającego, 
24.8.�rezygnacji przez Zamawiającego z części usługi,
24.9.�konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można 
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było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
24.10.�możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia,
24.11.�w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia 
związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
24.12.�zmiany ilości grup, liczebności grup, terminu realizacji zajęć, zmiana harmonogramu,  
24.13.�niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla 
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
24.14.�Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę 
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
24.15.�Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie 
Zamawiającego.
24.16.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy.
24.17.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Powyższa zmiana wymaga 
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
24.18.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Powyższa zmiana wymaga formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
24.19.�Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 
1074 i 1572). Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
24.20.�W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do wniosku należy 
dołączyć niezbędne dokumenty do zweryfikowania wzrostu wynagrodzenia. 
24.21.�W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 24.20), Strona, 
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
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niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
24.22.�Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. 24.16, 24.17, 24.18) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających 
stawkę podatku od towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania 
ubezpieczeniom, wysokości składek na ubezpieczenie oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 
której zastosowanie znajdzie przedmiotowa zmiana.
24.23.�Strony będą dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem 
w życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. W przypadku 
należytego udowodnienia wzrostu kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony zawrą 
stosowny aneks. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia 
rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. 
24.24.�Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
pisemnego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24.25.�W przypadku zaistnienia potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami online (np. na 
platformie TEAMS).
25.�Warunki dokonania zmian - znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-06
1. Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe
2. Wzór umowy - zał. nr 4
3. Załączniki edytowalne

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-05-06

Data ostatniej zmiany

2021-05-06

Termin składania ofert

2021-05-18 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05



Wygenerowano: 2021-05-06 19:05 Strona 4 / 21

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem…

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy
Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
NIP: 7752217473

Osoby do kontaktu

Jarosław Świtoń
tel.: -
e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com

Kinga  Miśkiewicz
tel.: -
e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

3.1.�CZEŚĆ 1: doradztwo indywidualne 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

2.�Przedmiot zamówienia: Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających 
sukces na rynku pracy”. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 
3.�Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 
w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania 
nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy”. Zamówienie zostało podzielone na 3 
części, w tym:
3.1.�CZEŚĆ 1: doradztwo indywidualne 
3.2.�CZĘŚĆ 2: doradztwo grupowe - warsztaty
3.3.�CZĘŚĆ 3: konsultacje grupowe w zakresie budowania  e-portfolio
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
Ad. 3.1. Doradztwo indywidualne.
Usługa doradztwa świadczona będzie dla 80 osób, w wymiarze 3 godzin konsultacji indywidualnych 
dla każdego ucznia, według szczegółowego harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. 
Celem konsultacji indywidualnych jest zbudowanie przez uczniów Indywidualnych Planów Działania 
(IPD) o następującej tematyce: 
3.1.1.�Moje zasoby: samopoznanie, zainteresowania, zdolności, wartości, cechy osobowości – bilans 
mocnych i słabych stron, diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych, rozwijanie kompetencji 
osobistych, społecznych, zawodowych,
3.1.2.�Planowanie działań: diagnoza potencjału zawodowego, Test Kotwice Scheina, co i kto 
może mi pomóc osiągnąć sukces, moje cele zawodowo-edukacyjne, indywidualny plan rozwoju 
edukacyjno-zawodowego,
3.1.3.�Indywidualny Plan Działania każdego ucznia powinien zostać opracowany z uwzględnieniem 
zdiagnozowanego potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych, samooceny i realiów 
współczesnego rynku pracy. 
Ad. 3.2. Doradztwo grupowe - warsztaty - usługa doradztwa realizowana będzie w postaci 9-cio 
godzinnych warsztatów dla 16 (pięcio - osobowych) grup. Tematyka konsultacji grupowych: 
3.2.1.�Warsztat I. Świat pracy - 3 godziny:
Współczesny rynek pracy: szanse i zagrożenia jakie czekają na Ciebie na rynku pracy?, kompetencje 
kluczowe na rynku pracy, umiejętności i kwalifikacje, dlaczego warto być mobilnym na współczesnym 
rynku pracy? Gdzie możesz znaleźć pomoc i wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy? Aktywne 
poszukiwanie pracy:- jak szukać i jak utrzymać pracę.
3.2.1.�Warsztat II. Dokumenty aplikacyjne - 3 godziny:
Jak przygotować dokumenty aplikacyjne? - opracowanie CV, przygotowanie listu  motywacyjnego,-

  portfolio.
3.2.2.�Warsztat III. Ja i pracodawca – 3 godziny:
Autoprezentacja, co to jest pierwsze wrażenie? - na czym polega skuteczna autoprezentacja? 
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Rozmowa kwalifikacyjna w pigułce! Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? - trening 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
Elastyczne formy zatrudnienia, praca za granicą.
Ad. 3.3. Konsultacje grupowe w zakresie budowania e-portfolio
Doradztwo w formie grupowej nakierowane na budowanie uczniowskich e-portfolio. Wsparcie 
obejmuje pomoc przy tworzeniu wersji elektronicznej opracowanych wcześniej dokumentów 
aplikacyjnych, elementów indywidulanego planu działania, wybranych dowodów osiągnięć, a także 
tworzenie CV oraz listu motywacyjnego. Usługa wsparcia świadczona będzie dla 16 grup 8 godzin 
dla każdej grupy, według szczegółowego harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego.
4.�Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć (wskazując dni i godziny 
zajęć). Projekt harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem zajęć.  
5.�Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu „Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” nr 
RPLD.11.03.01-10-0031/19-00. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 
i możliwości zatrudnienia osób, poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, 
zdobycie i udokumentowanie doświadczenia zawodowego, rozwinięcie umiejętności ułatwiających 
poszukiwanie pracy oraz zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia. 
6.�Okres realizacji: 
6.2.�Część 1: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r.,
6.3.�Część 2: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.,
6.4.�Część 3: od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. 
6.5.�Okres realizacji projektu – do dnia 31.12.2022 r. (o ile termin nie ulegnie zmianie). Zamawiający 
zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie 
poinformowany, najpóźniej w terminie 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. 
7.�Wykonawca po zakończonych zajęciach zobowiązany jest do wydania certyfikatu odrębnie dla 
każdego uczestnika, który ukończył zajęcia. Dokumentacja musi być oznaczona logotypami zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu.
8.�W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 
8.2.�Wykonania usługi w terminie oraz należycie.
8.3.�Prowadzenia dokumentacji związanej z Indywidualnym Doradztwem Zawodowo- Edukacyjnym, 
tj. m.in. kart IPD dla każdego UP, ewidencji godzin pracy w danym miesiącu kalendarzowym 
przeznaczonych na wykonanie zadań w Projekcie. 
8.4.�Przestrzegania łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych 
źródeł, w tym środków własnych beneficjanta i innych podmiotów, nie przekraczającego 276 godzin 
/ m-c – weryfikacja będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie przedkładanej przez 
Wykonawcę ewidencji godzin w danym miesiącu kalendarzowym przeznaczonych na wykonanie 
zadań w projekcie. 
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8.5.�Przygotowania materiałów edukacyjnych w wersji papierowej dla każdego uczestnika projektu 
– projekt materiałów należy przedłożyć przed podpisaniem umowy w celu akceptacji przez 
Zamawiającego. Druk: Warsztaty z planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej minimum 20 
maximum 30 stron, IDZ-E 9-10 stron format A4. Materiały szkoleniowe muszą być oznaczone 
logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu. Jeden 
egzemplarz materiałów należy przed podpisaniem umowy przekazać Zamawiającemu. Zamawiający 
dopuszcza  przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej, przy czym 1 egzemplarz w wersji 
papierowej Wykonawca składa Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
8.6.�Wykonania usługi przez kadrę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
8.7.�Wszystkie kwestie, szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą zostaną doprecyzowane w umowie.
9. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. 
Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. Zamawiający zapewnia salę edukacyjną z sprzętem, w 
tym rzutnik, tablica oraz na zajęcia w ramach konsultacji grupowych w zakresie budowania e-portfolio 
salę informatyczną z osprzętem. 
10.�Kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa 
13.�Realizacja zamówienia odbędzie się zgodnie z poniższymi założeniami:
13.1.�Warsztaty/konsultacje (doradztwo grupowe) będą przeprowadzone od poniedziałku do soboty 
w godzinach 8.00 – 20.00 – godziny do ustalenia z Zamawiającym,
13.2.�Indywidualne doradztwo będzie świadczone od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 
20.00 – do ustalenia z Zamawiającym,
13.3.�Łączna liczba osób: 80
13.4.�Łączna liczba godzin: 
13.4.1.�Doradztwo grupowe: 144 tj. 16 grup / 5 osób / 9 godzin (gdzie 1 godzina = 45 minut zajęć 
plus 15 minut przerwy)
13.4.2.�Doradztwo indywidualne: 240 tj. 80 osób x 3 godziny, gdzie 1 godzina = 60 minut.
13.4.3.�Konsultacje grupowe z doradcą – informatykiem: 128 tj. 16 grup /5 osób / 8 godzin (gdzie 1 
godzina = 45 minut zajęć plus 15 minut przerwy). Długość przerwy do ustalenia. 
19.�Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:  
1.�Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 
Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
2.�Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com   
3.�Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
4.�Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. 
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5.�Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów 
o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi 
informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw 
trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 
6.�Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.). 
7.�W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 
Pani/Pan prawo do: 
7.1.�dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
7.2.�sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 
8.�Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.
21.�Dodatkowe informacje: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot 
zamówienia jest podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę 
części. 

Kody CPV

85312320-8 Usługi doradztwa

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

łęczycki

Gmina

Łęczyca

Miejscowość

Łęczyca

Harmonogram

Etap 1
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Koniec realizacji

2022-03-31

Opis

6.�Okres realizacji: 
6.2.�Część 1: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r.,
6.3.�Część 2: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.,
6.4.�Część 3: od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.09.2022 r. 
6.5.�Okres realizacji projektu – do dnia 31.12.2022 r. (o ile termin nie ulegnie zmianie). Zamawiający 
zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie 
poinformowany, najpóźniej w terminie 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

14.�Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i 
oświadczeń: Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do wykonania zamówienia, a w szczególności:
14.1.�W zakresie prowadzenia doradztwa indywidulanego: 
14.1.1.�Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej wykształcenie wyższe oraz 
posiadał kwalifikacje doradcy zawodowego;
14.1.2.�Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w zakresie usługi wsparcia 
co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu indywidulanego doradztwa zawodowego. 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykonał konsultacje, w tym dla 
uczniów szkół zawodowych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
14.1.3.�Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa indywidualnego  online  (np. 
na platformie TEAMS).

Typ
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Dodatkowe warunki udziału

Opis

15.�Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
15.1.�powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: 
występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
15.1.1.�uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
15.1.2.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;  
15.1.3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 
15.1.4.�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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

16.�Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
16.1.�wypełniony formularz ofertowy – zał. 1,
16.2.�oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2a.2b, 2c – odpowiednio 
dla danej części zamówienia,
16.3.�oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. 3,
16.4.�oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 5,
16.5.�kserokopie: certyfikaty, świadectwa - dyplomy ukończenia studiów – dokumenty 
potwierdzające posiadanie tytułu doradcy, poświadczone za zgodność z oryginałem, 
16.6.�opis prowadzenia konsultacji z zakresu doradztwa indywidulanego – dotyczy wyłącznie Części 
nr 1,
16.7.�opis prowadzenia warsztatów z zakresu doradztwa grupowego - dotyczy wyłącznie Części nr 
2,
16.8.�opis prowadzenia konsultacji grupowych z zakresu budowania e-portfolio – dotyczy wyłącznie 
Części nr 3,
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i barku podstaw do 
wykluczenia na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wg kryterium „cena” – 60% (60 punktów)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie - waga kryterium oceny – 40 % (40 punktów) – dla części Nr 1 i Nr 2
Szczegółowy opis kryterium w zapytaniu ofertowym.

Część: 2

Tytuł części 2

3.2.�CZĘŚĆ 2: doradztwo grupowe - warsztaty

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria
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Usługi szkoleniowe

Opis

3.2.�CZĘŚĆ 2: doradztwo grupowe - warsztaty
Ad. 3.2. Doradztwo grupowe - warsztaty - usługa doradztwa realizowana będzie w postaci 9-cio 
godzinnych warsztatów dla 16 (pięcio - osobowych) grup. Tematyka konsultacji grupowych: 
3.2.1.�Warsztat I. Świat pracy - 3 godziny:
Współczesny rynek pracy: szanse i zagrożenia jakie czekają na Ciebie na rynku pracy?, kompetencje 
kluczowe na rynku pracy, umiejętności i kwalifikacje, dlaczego warto być mobilnym na współczesnym 
rynku pracy? Gdzie możesz znaleźć pomoc i wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy? Aktywne 
poszukiwanie pracy:- jak szukać i jak utrzymać pracę.
3.2.1.�Warsztat II. Dokumenty aplikacyjne - 3 godziny:
Jak przygotować dokumenty aplikacyjne? - opracowanie CV, przygotowanie listu  motywacyjnego,-

  portfolio.
3.2.2.�Warsztat III. Ja i pracodawca – 3 godziny:
Autoprezentacja, co to jest pierwsze wrażenie? - na czym polega skuteczna autoprezentacja? 
Rozmowa kwalifikacyjna w pigułce! Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? - trening 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
Elastyczne formy zatrudnienia, praca za granicą.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. 
Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. Zamawiający zapewnia salę edukacyjną z sprzętem, w 
tym rzutnik, tablica oraz na zajęcia w ramach konsultacji grupowych w zakresie budowania e-portfolio 
salę informatyczną z osprzętem. 
Szczegółowy opis zawiera zapytanie ofertowe.

Kody CPV

85312320-8 Usługi doradztwa

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

łęczycki

Gmina

Łęczyca
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Miejscowość

Łęczyca

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-03-31

Opis

Opis

6. Okres realizacji:
6.2. Część 1: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r.,
6.3. Część 2: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.,
6.4. Część 3: od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
6.5. Okres realizacji projektu – do dnia 31.12.2022 r. (o ile termin nie ulegnie zmianie). Zamawiający 
zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie 
poinformowany, najpóźniej w terminie 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

14.�Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i 
oświadczeń: Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do wykonania zamówienia, a w szczególności:
14.2.�W zakresie prowadzenia doradztwa grupowego: 
14.2.1.�Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej wykształcenie wyższe oraz 
posiadał kwalifikacje doradcy zawodowego;
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14.2.2.�Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w zakresie usługi wsparcia 
co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu grupowego doradztwa zawodowego. 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca przeprowadził warsztaty, w tym 
dla uczniów szkół zawodowych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
14.2.3.�Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa grupowego   online  (np. na 
platformie TEAMS).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

15.�Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
15.1.�powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: 
występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
15.1.1.�uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
15.1.2.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;  
15.1.3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 
15.1.4.�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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

16.�Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
16.1.�wypełniony formularz ofertowy – zał. 1,
16.2.�oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2a.2b, 2c – odpowiednio 
dla danej części zamówienia,
16.3.�oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. 3,
16.4.�oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 5,
16.5.�kserokopie: certyfikaty, świadectwa - dyplomy ukończenia studiów – dokumenty 
potwierdzające posiadanie tytułu doradcy, poświadczone za zgodność z oryginałem, 
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16.6.�opis prowadzenia konsultacji z zakresu doradztwa indywidulanego – dotyczy wyłącznie Części 
nr 1,
16.7.�opis prowadzenia warsztatów z zakresu doradztwa grupowego - dotyczy wyłącznie Części nr 
2,
16.8.�opis prowadzenia konsultacji grupowych z zakresu budowania e-portfolio – dotyczy wyłącznie 
Części nr 3,
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i barku podstaw do 
wykluczenia na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„cena” – 60% (60 punktów) 
Szczegółowy opis kryterium oceny znajduje się w Zapytaniu ofertowym.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie - waga kryterium oceny – 40 % (40 punktów) – dla części Nr 1 i Nr 2,
Szczegółowy opis kryterium oceny znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Część: 3

Tytuł części 3

CZĘŚĆ 3:konsultacje grupowe w zakresie budowania  e-portfoli
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

3.3.�CZĘŚĆ 3: konsultacje grupowe w zakresie budowania  e-portfolio
Ad. 3.3. Konsultacje grupowe w zakresie budowania e-portfolio
Doradztwo w formie grupowej nakierowane na budowanie uczniowskich e-portfolio. Wsparcie 
obejmuje pomoc przy tworzeniu wersji elektronicznej opracowanych wcześniej dokumentów 
aplikacyjnych, elementów indywidulanego planu działania, wybranych dowodów osiągnięć, a także 
tworzenie CV oraz listu motywacyjnego. Usługa wsparcia świadczona będzie dla 16 grup 8 godzin 
dla każdej grupy, według szczegółowego harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego.
4.�Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć (wskazując dni i godziny 
zajęć). Projekt harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem zajęć.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. 
Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. Zamawiający zapewnia salę edukacyjną z sprzętem, w 
tym rzutnik, tablica oraz na zajęcia w ramach konsultacji grupowych w zakresie budowania e-portfolio 
salę informatyczną z osprzętem. 
Szczegółowy opis zawiera zapytanie ofertowe. 

Kody CPV

85312320-8 Usługi doradztwa

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie



Wygenerowano: 2021-05-06 19:05 Strona 17 / 21

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem…

Powiat

łęczycki

Gmina

Łęczyca

Miejscowość

Łęczyca

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-09-30

Opis

Opis

6. Okres realizacji:
6.2. Część 1: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r.,
6.3. Część 2: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.,
6.4. Część 3: od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
6.5. Okres realizacji projektu – do dnia 31.12.2022 r. (o ile termin nie ulegnie zmianie). Zamawiający 
zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie 
poinformowany, najpóźniej w terminie 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

14.�Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i 
oświadczeń: Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do wykonania zamówienia, a w szczególności:
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14.3.�W ramach konsultacji grupowych w zakresie budowania  e-portfolio:
14.3.1.�Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał co najmniej wykształcenie wyższe 
informatyczne oraz posiadał kwalifikacje doradcy zawodowego;
14.3.2.�Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w zakresie usługi wsparcia 
przy budowaniu portfolio elektronicznego przez uczniów, w tym szkół zawodowych. Zamawiający 
uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca przeprowadził przedmiotowe warsztaty, w 
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
14.3.3.�Wykonawca posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z uczniami szkół 
zawodowych  online (np. na platformie TEAMS).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

15.�Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
15.1.�powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: 
występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
15.1.1.�uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
15.1.2.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;  
15.1.3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 
15.1.4.�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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

16.�Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
16.1.�wypełniony formularz ofertowy – zał. 1,
16.2.�oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2a.2b, 2c – odpowiednio 
dla danej części zamówienia,
16.3.�oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. 3,
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16.4.�oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 5,
16.5.�kserokopie: certyfikaty, świadectwa - dyplomy ukończenia studiów – dokumenty 
potwierdzające posiadanie tytułu doradcy, poświadczone za zgodność z oryginałem, 
16.6.�opis prowadzenia konsultacji z zakresu doradztwa indywidulanego – dotyczy wyłącznie Części 
nr 1,
16.7.�opis prowadzenia warsztatów z zakresu doradztwa grupowego - dotyczy wyłącznie Części nr 
2,
16.8.�opis prowadzenia konsultacji grupowych z zakresu budowania e-portfolio – dotyczy wyłącznie 
Części nr 3,
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i barku podstaw do 
wykluczenia na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena” – 60% (60 punktów) 
Szczegółowy opis kryterium oceny znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie - waga kryterium oceny – 40 % (40 punktów) – wyłącznie dla Części 3
Szczegółowy opis kryterium oceny znajduje się w zapytaniu ofertowym

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-05-06 - data opublikowania

-> 2021-05-18 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-03-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / 2.�Przedmiot zamówienia: Doradztwo 
edukacyjno - zawodowe w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadp...  / występuje płatność częściowa

2022-03-31 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / 3.2.�CZĘŚĆ 2: doradztwo grupowe - 
warsztaty
Ad. 3.2. Doradztwo grupowe - warsztaty - usługa doradztw...  / występuje płatność częściowa

-> 2022-09-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / 3.3.�CZĘŚĆ 3: konsultacje grupowe w 
zakresie budowania  e-portfolio
Ad. 3.3. Konsultacje grupowe w z...  / występuje płatność częściowa

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / 2.�Przedmiot zamówienia: Doradztwo 
edukacyjno - zawodowe w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadp...
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-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / 3.2.�CZĘŚĆ 2: doradztwo grupowe - 
warsztaty
Ad. 3.2. Doradztwo grupowe - warsztaty - usługa doradztw...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / 3.3.�CZĘŚĆ 3: konsultacje grupowe w 
zakresie budowania  e-portfolio
Ad. 3.3. Konsultacje grupowe w z...


