Zamawiający:
Inwenta Sp. z o.o.
ul. Koszykowa 69/3
00-667 Warszawa

Warszawa, 17 lipca 2014r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT wg. zasady konkurencyjności
DOT. REKRUTACJI SHADOW MANAGERÓW
Nr sprawy: 2/Interim/2014
1. Opis przedmiotu zamówienia
Inwenta Sp. z o.o. poszukuje osób pełniących funkcję Shadow Managera w projekcie „Interim
Manager – zawód przyszłości” nr Umowy nr. UDA-POKL. 06.01.01-14-007/13-00, nr projektu POKL. 06.01.01 14-007/13-00, nazwa projektu: „PWP Interim Manager - zawód przyszłości”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
Shadow Manager pełni funkcję nadzorująca i wspierającą nad uczestnikiem projektu przez dzielenie
się wiedzą merytoryczną i własnym doświadczeniem. Monitoruje stopień realizacji założeń projektu,

proponuje działania korygujące i zapobiegawcze, sporządza miesięczne raporty z realizacji stażu i przekazywaniu
ich do Kierownika Projektu.
Planujemy zatrudnienie dwóch osób na stanowisku Shadow Managera do opieki nad około 60 uczestnikami
projektu, po 16 godzin na uczestnika na czas trwania stażu zawodowego (3 miesiące).
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.
Kod CPV związany z przedmiotem zamówienia:
79400000-8 usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
Powyższe zapytanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu
zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).
Opis projektu
Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu
kompleksowej realizacji projektów czasowych w firmach , podniesienie poziomu wiedzy z zakresu
aktywnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy poprzez udział w warsztatach.
Działania projektu obejmują okres od 1.03.2014 do 28.02.2015r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Create Group Holdings Ltd. .

2. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Termin, czas i miejsce wykonania zamówienia
Czas: przedmiot zamówienia należy wykonać od 05.08.2014 do 31.01.2015r.
Miejsce: Warszawa.
4. Składanie ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Koszykowa 69/3 00-667 Warszawa,
dostarczając
osobiście albo za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich –
decyduje data wpływu oferty
do siedziby Kupującego lub mailowo na adres:
ewa.szyjkowska@inwenta.pl
b) Termin składania ofert mija w dniu 31.07.2014r. o godz. 16.00.
c) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą swoją
wiedzę i doświadczenie w postaci
 Wykształcenia wyższego
 Doświadczenia w zarządzaniu / zarządzaniu zespołem
 Przynajmniej 3-letnie oświadczeniu w realizacji projektów IM
 Doświadczeniu w pełnieniu funkcji Shadow Managera
 Doświadczeniu w pełnieniu funkcji coacha
i podpiszą wymagany dokument - oświadczenie według wzoru, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);
b) Zaproponują cenę w formie przedstawionej w załączniku 1 (wynagrodzenie w
ramach niniejszego zamówienia współfinansowane będzie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego);
c) Dołączą do oferty CV kandydata/tki wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
d) Podpiszą oświadczenie o braku powiązań, stanowiące załącznik 2;
e) Kandydat/ka zostanie wykluczony/a z niniejszego postępowania w przypadku:
 Przedstawienia informacji nieprawdziwych;
 Rażącej różnicy między oczekiwanym wynagrodzeniem a średnią rynkową.
6. Składowe oferty
a) Wypełniony i podpisane oświadczenie potwierdzające wiedzę i doświadczenie wraz z
podaną oczekiwaną wysokością wynagrodzenia za godzinę brutto za pracę
(załącznik 1 do zapytania)
b) CV

c) Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania;
d) oświadczenie o braku powiązań (załącznik 2 do zapytania)
7. Sposób przygotowania ofert
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
b) Cena powinna być podana w złotych polskich w wartości brutto, po uwzględnieniu
wszystkich podatków, opłat i upustów.
8. Kryteria wyboru:
a) Spełnienie warunków opisanych w załączniku 1.
b) Zaproponowana stawka godzinowa oferty – 100% wagi oferty, który liczony będzie w
następujący sposób: najwyższą wartość (100%) otrzymuje oferta zawierająca najniższą
cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: (zaproponowana
najniższa cena / cena z oferty ocenianej) x 100 %.
c) Wybrane zostaną dwie najkorzystniejsze oferty cenowe, które spełnią założenia
wynikające z oświadczenia.
9. Wybór i ogłoszenie zwycięzcy
a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana a oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę
oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zaproszeniu ofertowym.
b) W dniu 01.08.2013 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu
oferty. Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja składająca się z Kierowniczki

projektu Pani Beaty Bukowskiej i Specjalisty ds. Logistyki i Szkoleń Pani Ewy Szyjkowskiej. Po
dokonaniu oceny i wyborze oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia spełnienia kryteriów oceny,
zostanie sporządzony protokół, podpisany przez członków Komisji.
c) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie ogłoszona 01.08.2014r. Zwycięzca i
pozostali Oferenci zostaną mailowo poinformowani o decyzji Komisji
d) Zamówienie prowadzone jest w trybie pozaustawowym. Zamawiający podpisze umowę z
dwoma Oferentami, którzy przedłożą najkorzystniejszą ofertę.

