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Projekt „Kursy – staże –awans” 

 

 

Kielce, 10.09.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na potrzeby projektu „Kursy – staże –awans” realizowanego ze środków EFS w ramach 

poddziałania RPSW. 08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU  

1. Zamawiający: 

Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk  

ul. Klonowa 55 A,B  

25-553 Kielce 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

 Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (3h/osobę) dla 86 

uczestników, razem 258 godzin. W trakcie indywidualnej pracy z doradcą powstanie 

Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika. IPD ma na celu identyfikacje 

własnych zasobów: mocnych i słabych stron własnej osobowości, ograniczeń i możliwości, 

umiejętności dokonywania wyborów edukacyjno-zawodowych, planowania własnych 

działań na rzecz przyszłego zatrudnienia. 

 Przeprowadzenie grupowego doradztwa (9 grup po 4 h), razem 36 godzin. W ramach zajęć 

przeprowadzone będą warsztaty kształtowania umiejętności miękkich – interpersonalnych 

oraz kreowania postaw przedsiębiorczych, wiedzy przydatnej podczas poszukiwania pracy 

bądź założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. 

 

3. Wymagania: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby: 

a) które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone kursy z doradztwa 

zawodowego, 

b) posiadają wiedzę i 5 lat doświadczenia w pracy z uczniami/słuchaczami jako doradca 

zawodowy oraz w prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego, tj. min. 3 lata. 
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4. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  
a. Curriculum Vitae 

b. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego 

     pedagogicznego 

c. Kopia ukończonych kursów z doradztwa zawodowego  

d. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1). 

e. Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia doradztwa zawodowego w 

zakresie opisanym w pkt b)  (załącznik nr 2). 

f. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

(załącznik nr 3). 

g. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4). 

 

5. Termin realizacji zamówienia:   od października 2021 – do 31.12.2022 według ustalonego                

                                                       harmonogramu  

6. Kryteria wyboru oferty:   100 % cena 

7. Miejsce i termin złożenia ofert: 

 

Oferty można składać w następujący sposób: 

 drogą elektroniczną na adres: projekty@awans-szkoly.pl   

 drogą pocztową na adres: Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk  

                                                      ul. Klonowa 55 A,B , 25-553 Kielce 

 osobiście w biurze projektu: Centrum Kształcenia AWANS, ul. Klonowa 55 A,B, 

25-553 Kielce 

 

Oferty należy składać do dnia:  24.09.2021, godz.9.00 

 

Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie i 

zostanie z nim podpisana umowa zlecenie. 

 

8. Sposób sporządzenia oferty: 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

2. Do oferty powinny być dołączone podpisane dokumenty wymienione w punkcie 4 

niniejszego zapytania. 

3. Cena za 1 h zegarową brutto powinna być podana na formularzu stanowiącym załącznik 1. 

 

Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.  

 

9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: 

 

Imię i nazwisko: Agnieszka Koziołek, Jolanta Proboszcz 

tel: 501 942 489, 664 462 554 

e-mail: projekty@awans-szkoly.pl 
 

…………………………………………… 

(data, podpis kierownika jednostki) 

mailto:projekty@awans-szkoly.pl
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Załącznik 1 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja niżej podpisana/y: 

……………………………………………………………………………………………………… 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia: 

 

 indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego (3h/osobę) dla 86 uczestników czyli 

razem 258 godzin składam niniejszą ofertę: 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

 

…………………………………………………………brutto/ 1 h zegarową. 

 

 Przeprowadzenie grupowego doradztwa (9 grup po 4 h) czyli 36 godzin składam niniejszą 

ofertę:  

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

 

…………………………………………………………brutto/ 1 h zegarową. 

 

 

 

dla uczestniczek/ uczestników projektu „Kursy – staże –awans” 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                         ……………………………… 

                miejscowość, data                                                                      własnoręczny podpis 
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Załącznik 2 

 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO Z PROWADZENIA 

 DORADZTWA ZAWODOWEGO  
 

 

 

Lp. 

Liczba godzin 

przeprowadzonego 

doradztwa 

Liczba uczestników, 

krótka 

charakterystyka 

grupy 

Okres 

wykonywania 

zadania 

Pracodawca 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                          ………………………………… 

               miejscowość, data                                                               własnoręczny podpis 
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Załącznik 3 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisany(a) 

……………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                         ………………………………… 

                miejscowość, data                                                                      własnoręczny podpis 
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załącznik nr 4 

 

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016, informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia AWANS Aldona 

Miszczyk z siedzibą w Kielcach, ul. Klonowa 55 A, B tel.: 666-854-666 będące beneficjentem 

projektu: „Kursy – staże - awans” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO oraz art.9 ust.2 

lit. g RODO w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). 

3. Pani /Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym oraz specjalistycznym 

firmom realizującym kontrole w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu: wrzesień 2021 – 

31.12.2022 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

6.Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. 

7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie 

 

 

          ……………………………………………………..    ………………………………………………… 

  Miejscowość, data        własnoręczny podpis 
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Klauzula informacyjna 

 

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016, informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia AWANS Aldona 

Miszczyk z siedzibą w Kielcach, ul. Klonowa 55 A, B tel. 666 854 666 będące beneficjentem 

projektu: „Kursy – staże -awans” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

2.Centrum Kształcenia AWANS wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący 

sposób: 

a) telefonicznie: nr tel. 604 883 679 

b) elektronicznie: e-mail: iod@awans-szkoly.pl 

 2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b, RODO i art.6 ust. 1 lit. 

c RODO oraz art.9 ust.2 lit. g RODO w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). 

3. Pani /Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym oraz specjalistycznym 

firmom realizującym kontrole w ramach RPOWŚ 2014-2020. 

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu: „Kursy – staże -

awans” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. 

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w realizacji projektu. 

 

 

 

 


