
 

Warszawa, 20.04.2021 

                                                    ROZEZNANIE RYNKU NR 2/OS/HDA/2021 

OFERTA NA PRZEPROWADZENIE PORADNICTWA GRUPOWEGO 

 

HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK stosując 

rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców do 

realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla 24 osób – uczestników projektu „Od (Ważni) 

społecznie i zawodowo !”. 

Projekt „Od (Ważni) społecznie i zawodowo !” realizowany jest przez FUNDACJĘ CHALLENGE EUROPE 

(Lider Projektu)  w partnerstwie  HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU 

HUBERT DURLIK (Partner Projektu) w  ramach Poddziałania 9.1 Aktywizacja  społeczno-zawodowa  

osób  wykluczonych  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej w okresie 09.2020-10.2021 

wśród 74 os., które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego należące do następujących grup: 

a) Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

b) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące, a także  inne  osoby  z  najbliższego  środowiska  osób  zagrożonych 

ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym w  zakresie  niezbędnym  do  wsparcia  osób  zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu. 

I ZAMAWIAJĄCY: 

HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK  

ul. Leśna 1A/2 

25-509 Kielce  

NIP 9590808310 

 

Osoba,  z  którą  można  się  kontaktować  w  sprawach  związanych  z rozeznaniem: Hubert  Durlik tel. 

501641 959, e-mail: hdurlik@leonis.pl. 

 

II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

CZĘŚĆ I Przeprowadzenie grupowych warsztatów „Podstawowe kompetencje społeczne”  - 2 grupy x 

12 os. x 12h. Łącznie 24h.  

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW: 

 bariery w komunikacji jak sobie z nimi radzić 

 radzenie sobie ze stresem 

 emocje, po co są nam potrzebne? 
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 sposoby rozwiązywania konfliktów 

 polubić siebie 

 budowanie poczucia własnej wartości 

CZĘŚĆ II Przeprowadzenie grupowych warsztatów „Aktywne poruszanie się po rynku pracy”  - 2 grupy 

x 12 os. x 12h. Łącznie 24h.  

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW: 

 autoprezentacja i dress code w pracy 

 symulowane rozmowy kwalifikacyjne 

 efektywne wyszukiwanie i analiza ofert pracy  

 opracowanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny)  

CZĘŚĆ III Przeprowadzenie grupowych warsztatów „Autoprezentacja” - 2 grupy x 12os. x 6h. Łącznie 

12h.  

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW: 

 autoprezentacja w procesie rekrutacji 

 sposoby rozwijania pewności siebie 

 elementy wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

CZĘŚĆ IV Przeprowadzenie grupowych warsztatów „Budowanie poczucia własnej wartości”  2 grupy x 

12 os. x 6h. Łącznie 12h.  

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW: 

 przejawy zaniżonego poczucia własnej wartości 

 od czego zależy poczucie własnej wartości? 

 mechanizm zaniżania samooceny, czyli jak wyrwać się z błędnego koła? 

 przekonania i nawyki 

 pięć zasad zdrowego myślenia 

CZĘŚĆ V Przeprowadzenie grupowych warsztatów „Trening gospodarowania budżetem domowym”   

2 grupy x 12 os. x 12h. Łącznie 24h.  

2. Warsztaty odbywać się będą w 12 osobowych grupach. Czas trwania zajęć w ciągu jednego dnia – 

max. 6h.  

 

3. Miejsce realizacji wsparcia: Gostynin ( woj. mazowieckie). Warsztaty odbywać się będą w miejscu 

najbliżej miejsca zamieszkania uczestników projektu - ustalone podczas organizacji harmonogramu 

wsparcia. O dokładnych miejscach spotkań Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę. 

 

4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wsparcia w formie zdalnej ze względu na ogłoszony stan 

epidemiczny związany z pandemią SARS-CoV-2. Decyzję w sprawie prowadzenia wsparcia w formie 

zdalnej podejmie Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, biorąc pod uwagę sytuację 

epidemiologiczną w regionie, zapewnienie odpowiedniej jakości wsparcia oraz aktualne zalecenia 

rządowe. 

6. Dopuszcza się składanie ofert cenowych częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę ceną 
na jedną lub więcej lub całość zamówienia.  



 

 
7. Termin realizacji: kwiecień – maj  2021 r.  
 
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego rozeznania. Zamawiający podaje 
przybliżoną liczbę osób, które mają być objęte wsparciem, liczba ta może ulec zmianie, o czym 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 
 
9.Sposób rozeznania rynku: zamieszczenie na stornie internetowej zamawiającego. 

IV OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Przeprowadzenie dla wskazanych uczestników projektu usług o wskazanym zakresie 

przedmiotowym z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający 

osiągnięcie zakładanych celów, w wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

2. Prowadzenia dokumentacji realizacji wsparcia.  
 
3. Wzory dokumentów zostaną udostępnione przez Zamawiającego.  

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentacji znakiem Unii Europejskiej, znakiem 

Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Mazowieckiego oraz 

barwami RP. Papier zawierający stosowne logotypy zostanie udostępniony Wykonawcy przez 

Zamawiającego w wersji elektronicznej.  

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji związanej z realizacją 

wsparcia do 5 dnia od zakończenia wsparcia dla każdej grupy.  

 

7. Przekazywanie Zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o 

uczestniku, który nie zgłosił się na umówione spotkanie.  

 

V KRYTERIA DOSTĘPU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ocena spełnia/nie spełnia) ORAZ WYKAZ 

DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA: 

1. W niniejszej procedurze rozeznania rynku mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: 

CZĘŚĆ I: - jako trenerzy, posiadać wykształcenie wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia,  min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu 

wsparcia z zakresu zajęć kompetencji społecznych. 

CZĘŚĆ II: - jako trenerzy, posiadać wykształcenie wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia,  min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu 

wsparcia z zakresu zajęć kompetencji zawodowych. 

CZĘŚĆ III: - jako trenerzy, posiadać wykształcenie wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia,  min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu 

wsparcia z zakresu zajęć kompetencji społecznych. 



 

CZĘŚĆ IV: - jako trenerzy, posiadać wykształcenie wyższe zawodowe lub 

certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie danego wsparcia,  min. 2 – letnie 

doświadczenie zawodowe w udzielaniu wsparcia z zakresu zajęć kompetencji społecznych. 

CZĘŚĆ V: - jako trenerzy, posiadać wykształcenie wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia,  min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu 

wsparcia z zakresu zajęć kompetencji społecznych. 

2. Do oferty cenowej należy dołączyć CV uwzględniające wymagane doświadczenie, dokumenty 

potwierdzające wykształcenie wyższe  oraz inne dokumenty umożliwiające prowadzenie danego 

wsparcia.  

VI PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE OFERTY 

1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Rozeznania Rynku formularzu ofertowym 

wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami 

2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 

przygotowywane na koszt Wykonawców. 

3. W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się pod numerem 

telefonu: 501641 959, e-mail: hdurlik@leonis.pl w godzinach od 08:00 do 16:00, w dni od poniedziałku 

do piątku. 

VII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Oferty cenowe wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy składać do dnia 27.04.2021: 

/Decyduje data wpływu do Zmawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. / 

- osobiście, przesłać pocztą / kurierem (w formie papierowej) na adres HDA - CENTRUM SZKOLENIA, 

DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, ul. Leśna 1A/2, 25-509 Kielce (w godzinach 

pracy biura od 10:00 – 16:00) 

- e-mailem na adres: hdurlik@leonis.pl (w formie elektronicznej)  

VIII OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

1. Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która: 

a)  spełnia kryteria dostępu opisane w pkt. V niniejszego rozeznania (spełnia/ nie spełnia) 

b) 100% cena (brutto) za godzinę wsparcia. 

2. Cena odnosić się będzie do każdej z części niniejszego rozeznania rynku.   

IX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w: złotych polskich [PLN]. 

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Rozeznaniu rynku oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.  Oferta  nie  może  podlegać  zmianie  co  do  ceny,  za  wyjątkiem  konsekwencji  poprawienia 

oczywistych omyłek rachunkowych. 
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4. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne jakie obowiązany będzie uiścić 

Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 

X INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania umowy 

zostaną wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania. 

2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 

sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem 

kryteriów oceny ofert. 

3. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy 

wypełnioną  umowę  w  odpowiedniej  liczbie  egzemplarzy,  a Wykonawca  odeśle  podpisane 

egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający po 

podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym przypadku datą 

zawarcia umowy będzie dzień odebrania podpisanej obustronnie umowy przez Wykonawcę (zgodnie 

z art. 61 ustawy Kodeks cywilny). 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

XII INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

 

1. HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK nie może 

udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między HDA-CENTRUM 

SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU 

HUBERT DURLIK lub osobami wykonującymi w jej imieniu 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Uprzejmie   informujemy,  że  przedmiotowe  zapytanie  nie  stanowi  oferty  w  rozumieniu art. 66 

KC, ma jedynie charakter rozeznania rynku pod kątem najkorzystniejszej oferty pod względem ceny.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie Wykonawcy  



 

 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

                                                                                

……………………………………………. 

pieczęć firmowa Wykonawcy 
(jeśli dotyczy) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy :  

Adres zamieszkania/adres siedziby Wykonawcy :  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

NIP (jeśli dotyczy):  

REGON (jeśli dotyczy):  

 

Odpowiadając na ROZEZNANIE RYNKU  nr 2/OS/HDA/2021 składam następującą ofertę cenową 

obejmującą wszelkie koszty wykonania usługi określonej w zapytaniu ofertowym: 

 

Część  
Nazwa 

Łączna 

liczba 

godzin 

Cena jednostkowa 

za godzinę 

wsparcia 

Całkowity koszt w PLN 

brutto (liczba godzin x 

cena jednostkowa) 

 CZĘŚĆ I  Przeprowadzenie grupowych warsztatów 

„Podstawowe kompetencje społeczne” 
24 

 
 

CZĘŚĆ II  Przeprowadzenie grupowych warsztatów 

„Aktywne poruszanie się po rynku pracy”    
24 

 
 

CZĘŚĆ III Przeprowadzenie grupowych warsztatów 

„Autoprezentacja” 
12 

 
 

CZĘŚĆ IV Przeprowadzenie grupowych warsztatów 

„Budowanie poczucia własnej wartości”   
12 

 
 

CZĘŚĆ V Przeprowadzenie grupowych warsztatów 

„Trening gospodarowania budżetem 

domowym”   

24 
 

 

 

   

                                                                                                 

                                                                                                    

……………………….………….. 

                                   Miejscowość i data 



 

………………………..………………………..…………………………… 
                                                                                                         (Czytelny podpis Wykonawcy /osoby/osób                            

                                                                                                         reprezentującej/cych Wykonawcę) 
 

Załącznik nr 2 Oświadczenie dot. powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych 

Oświadczam, iż Wykonawca …………nazwa Wykonawcy…………………………………………………………. nie jest 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA 

FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, ul. Leśna1A\2, 25-509 Kielce, NIP 9590808310 oraz z 

Liderem Projektu (Fundacja Challenge Europe, al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce, NIP 

9591950464). 

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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO; 

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.  

Oświadczam również, iż nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzonego postępowania. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.  

 

 

 ………………………..…………………………… 

    (Czytelny podpis Wykonawcy/osoby/osób 

reprezentującej/cych Wykonawcę) 

 

 

 


