
 
 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa 

tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl 

NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576 

 

 

Data: 29 czerwca 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 

14/DIS/OS/FFW/2017 

Konsultacje w zakresie czynników wpływających na proces kształcenia zawodowego / Ekspert z 

zakresu systemu edukacji zawodowej 

  

Fundacja Fundusz Współpracy (lider projektu) zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty                     

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Udział w pracach „Grupy roboczej ds. analizy punktów krytycznych w przebiegu 

kształcenia zawodowego” powołanej w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia 

zawodowego” umowa nr POWR.04.01.00-00-A002/16.  

2) Celem projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” jest zastosowanie mechanizmu obligacji 

społecznych do zwiększenia poziomu dopasowania kształcenia zawodowego do faktycznych 

potrzeb pracodawców/przedsiębiorców.  

3) Celem prac grupy roboczej jest wskazanie i opisanie kluczowych czynników wpływających na 

jakość kształcenia w szkolnictwie zawodowym. 

4) Zakres tematyczny prac grupy roboczej obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

a) W jakim stopniu wskazane przez grupę roboczą czynniki mają wpływ na jakość kształcenia 

zawodowego. 

b) W jakim stopniu czynniki te są podatne na zmiany i jakie dodatkowe zmienne należałoby 

uwzględnić podejmując interwencję zmierzającą do zmiany wskazanych czynników.  

c) Aktualnie stosowane narzędzie oddziaływania na wskazane czynniki. 

5) Udział w pracach grupy roboczej obejmuje m. in. 

a) obecność na 4 spotkaniach grupy roboczej obywających się stacjonarnie w siedzibie 

Zamawiającego (każde trwające po 8 godzin) 

b) pozostawanie w stałym kontakcie (przy wykorzystaniu narzędzi ICT) z pozostałymi 

członkami grupy oraz liderem w trakcie trwania prac grupy  

c) aktywny udział w dyskusjach grupy 

d) dzielenie się własnym doświadczeniem zawodowym i wiedzą w trakcie spotkań  

e) merytoryczne przygotowanie do dyskusji zgodnie z zakresem tematycznym zdefiniowanym 

dla grupy, planem prac ustalonym we współpracy z liderem i jego indywidualnymi 

wskazaniami 

f) współpracę z liderem i pozostałymi członkami grupy w wypracowaniu postawionego celu  

g) wspieranie lidera grupy w przygotowaniu raportu podsumowującego wyniki prac grupy 

6) Do udziału w postępowaniu Zamawiający zaprasza Wykonawców, którzy zrealizują przedmiot 

zamówienia samodzielnie i osobiście lub powierzą realizację przedmiotu zamówienia swojemu 

pracownikowi, wskazując konkretną osobę, która osobiście będzie wykonywać pracę w grupie 

roboczej. Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcja. 



 
 

 

 

7) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi 

(np. noclegi, dojazdy, wyżywienie). Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, 

przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywania przedmiotu zamówienia ponosi wykonawca 

 

II. Kod/y i nazwa CPV: 

79000000- 4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i 

zabezpieczania 

 

III. Źródło finansowania: 

Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020. 

 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia: 

Miejsce 

Warszawa, ul. Górnośląska 4a 

Termin 

Spotkania grupy roboczej odbywać się będą w okresie lipiec-grudzień 2017. Dokładny 

harmonogram ustalony zostanie w trybie roboczym z Zamawiającym. 

 

V. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe): 

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki 

(tj. dysponującemu osobą spełniającą poniższe warunki): 

1. Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako ekspert ds. systemu edukacji zawodowej w 

ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składnia ofert.  

2. Doświadczenie w realizacji badań dotyczących jakości i efektywności kształcenia zawodowego. 

3. Doświadczenie w realizacji badań dotyczących umiejętności miękkich absolwentów szkół 

zawodowych.  

4. Doświadczenie w realizacji badań dotyczących dopasowania kształcenia zawodowego do 

potrzeb pracodawców.  

5. Udział w projektach międzynarodowych dotyczących jakości kształcenia zawodowego i/lub 

dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.  

6. Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz i/lub formułowaniu rekomendacji/wniosków 

i/lub innych opracowań dotyczących czynników determinujących jakość procesu kształcenia 

zawodowego i/lub czynników sukcesu i niepowodzeń na rynku pracy absolwentów szkół 

zawodowych. Dotyczy okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

VI. Kryteria oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium  (%) 

Liczba możliwych do 

uzyskania punktów 



 
 

 

 

1. Cena  10% 10 

2. 

Co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego ekspert ds. systemu edukacji 

zawodowej w ciągu ostatnich 7 lat przed 

upływem terminu składnia ofert. 

15% 15 

3. 

Doświadczenie w realizacji badań 

dotyczących jakości i efektywności 

kształcenia zawodowego. 
15% 15 

4. 

Doświadczenie w realizacji badań 

dotyczących umiejętności miękkich 

absolwentów szkół zawodowych. 
15% 15 

5. 

Doświadczenie w realizacji badań 

dotyczących dopasowania kształcenia 

zawodowego do potrzeb pracodawców. 
15% 15 

6. 

Udział w projektach międzynarodowych 

dotyczących jakości kształcenia 

zawodowego i/lub dopasowania kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy.  

15% 15 

7. 

Doświadczenie w sporządzaniu 

analiz/ekspertyz i/lub formułowaniu 

rekomendacji/wniosków i/lub innych 

opracowań dotyczących czynników 

determinujących jakość procesu kształcenia 

zawodowego i/lub czynników sukcesu i 

niepowodzeń na rynku pracy absolwentów 

szkół zawodowych. Dotyczy okresu 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

15% 15 

 Łącznie 100% 100 

 

 

Ad.1 Cena: 10% 

Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie 

w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez 

Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.  

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

---------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów= liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Ad. 2 Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako ekspert ds. systemu edukacji zawodowej 

w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składnia ofert. 

Od 5 do 6  lat – 3 pkt. 

Od 7 do 8  lat –  7 pkt. 



 
 

 

 

9 lat i więcej – 15 pkt. 

 

Ad. 3 Doświadczenie w realizacji badań dotyczących jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego. 

Realizacja 1 badania – 3 pkt. 

Realizacja 2 badań – 7 pkt. 

Realizacja 3 i więcej badań – 15 pkt. 

 

Ad. 4 Doświadczenie w realizacji badań dotyczących umiejętności miękkich absolwentów szkół 

zawodowych.   

Realizacja 1 badania – 3 pkt. 

Realizacja 2 badań – 7 pkt. 

Realizacja 3 i więcej badań – 15 pkt. 

 

Ad. 5 Doświadczenie w realizacji badań dotyczących dopasowania kształcenia zawodowego do 

potrzeb pracodawców. 

Realizacja 1 badania – 3 pkt. 

Realizacja 2 badań – 7 pkt. 

Realizacja 3 i więcej badań – 15 pkt. 

 

Ad. 6 Udział w projektach międzynarodowych dotyczących jakości kształcenia zawodowego i/lub 

dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Udział w 1 projekcie – 3 pkt. 

Udział w 2 projektach  – 7 pkt. 

Udział w 3 i więcej projektach – 15 pkt. 

 

Ad. 7 Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz i/lub formułowaniu rekomendacji/wniosków 

i/lub innych opracowań dotyczących czynników determinujących jakość procesu kształcenia 

zawodowego i/lub czynników sukcesu i niepowodzeń na rynku pracy absolwentów szkół 

zawodowych. Dotyczy okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Od 1 do 3  sporządzonych opracowań – 3 pkt. 

Od 4 do 8 sporządzonych opracowań – 7 pkt. 

9 i więcej sporządzonych opracowań – 15 pkt. 

 

 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Oferta Wykonawcy powinna zawierać łączną cenę za udział w 4 spotkaniach „Grupy roboczej ds. 

analizy punktów krytycznych w przebiegu kształcenia zawodowego”. 



 
 

 

 

Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą 

uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie 

trwania umowy. 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, 
niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.  

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą udziału w pracach „Grupy roboczej ds. analizy 
punktów krytycznych w przebiegu kształcenia zawodowego”.    
 

 

VIII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

 Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1 

 Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia 

 

IX. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu: 

 

Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl 

Pani Dorota Nowicka, tel.: 22 450 98 69, adres e-mail: dnowicka[at]cofund.org.pl  

 

X. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 

7 lipca 2017 r. do godz. 23.59 

 

XI. Ofertę można: 

 

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”,  

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 

 

b. przesłać e-mailem na adres: kjagiello[at]cofund.org.pl lub dnowicka[at]cofund.org.pl – 

decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy. 

 

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, 

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. 

Kancelaria FFW pracuje w godzinach 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku. 

 

 

XII. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie. 

 

 

XIII. Inne postanowienia 

 

a. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert.  

b. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy 

do zawarcia umowy. 



 
 

 

 

c. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez 

podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także 

zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru. 

e. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została 

wybrana. 

f. Zamawiający może prosić Oferentów o przedstawienie referencji potwierdzających ich 

doświadczenie wskazane w życiorysie lub wystąpić do podmiotów wymienionych w 

życiorysie Oferenta o referencje potwierdzające jego doświadczenie. 

g. Zamawiający ma prawo do zweryfikowania kompetencji interpersonalnych i 

umiejętności komunikacyjnych Oferenta niezbędnych do efektywnej pracy w grupie. 

h. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania 

do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć 

negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności 

i. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 

 

 

XIV. Załączniki 

Załącznik nr 1 – wzór oferty 

 

  



 
 

 

 

Załącznik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 14/DIS/OS/FFW/2017 

 

OFERTA 

Data:  

Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy:    

Adres / siedziba:    

Nr telefonu:    

Adres e-mail:    

Strona www:  

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe przedstawiam poniżej ofertę wykonania usługi: 

Wynagrodzenie brutto
1
 za udział w łącznie 4 spotkaniach „Grupy roboczej ds. analizy punktów 

krytycznych w przebiegu kształcenia zawodowego”: …………… 
 

1. Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako ekspert ds. systemu edukacji zawodowej w 
ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składnia ofert. 

Lp.  Podmiot, dla którego Oferent pracował jako 
ekspert ds. systemu edukacji zawodowej (proszę 
podać dane kontaktowe podmiotu) 

Okres wykonywania pracy (proszę 
podać od: rrrr do: rrrr)   

   

   

   

   

 

2. Doświadczenie w realizacji badań dotyczących jakości i efektywności kształcenia zawodowego. 

Lp.  Nazwa badania  Podmiot realizujący 
badanie (proszę 
podać dane 
kontaktowe) 

Zakres badania  Okres realizacji 
(proszę podać rok) 

     

     

     

 

                                                           
1
 Cena brutto obejmuje  

 w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT  

 w przypadku osób fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od pracownika jak i pracodawcy 
 

 



 
 

 

 

3. Doświadczenie w realizacji badań dotyczących umiejętności miękkich absolwentów szkół 
zawodowych. 

Lp.  Nazwa badania  Podmiot realizujący 
badanie (proszę 
podać dane 
kontaktowe) 

Zakres badania  Okres realizacji 
(proszę podać rok) 

     

     

     

 

4. Doświadczenie w realizacji badań dotyczących dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb 
pracodawców. 

Lp.  Nazwa badania  Podmiot realizujący 
badanie (proszę 
podać dane 
kontaktowe) 

Zakres badania  Okres realizacji 
(proszę podać rok) 

     

     

     

 

5. Udział w projektach międzynarodowych dotyczących jakości kształcenia zawodowego i/lub 
dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Lp.  Nazwa projektu  Podmiot realizujący 
projekt (proszę podać 
dane kontaktowe) 

Cel i osiągnięte 
rezultaty projektu  

Okres realizacji 
(proszę podać od: rrrr 
do: rrrr) 

     

     

     

 

6. Doświadczenie w sporządzaniu analiz/ekspertyz i/lub formułowaniu rekomendacji/wniosków i/lub 
innych opracowań dotyczących czynników determinujących jakość procesu kształcenia 
zawodowego i/lub czynników sukcesu i niepowodzeń na rynku pracy absolwentów szkół 
zawodowych. Dotyczy okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Lp.  Tytuł sporządzonego 
opracowania 

Podmiot, dla którego 
Wykonawca 
przygotował 
opracowanie 

Zakres 
tematyczny 
opracowania  

Data sporządzenia 
opracowania 
(proszę podać rok) 

     

     

     

     

 

 

1. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym  



 
 

 

 

2. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione dla Wykonawcy w Zapytaniu 

Ofertowym.  

3. Oświadczam, że uważam się  związaną/związanym niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 

4. Oświadczam, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią 

integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym. 

5. Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany/-a kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub 

wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a 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, polegające w szczególności na:  

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;  

- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

- 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.  

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  Życiorys. 

 

 

         ………………………………… 

         (data i podpis Wykonawcy) 


