Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Poznań, 31 marca 2016 r.
2016/POWER-0125/MP/04

OFERENCI

Szanowni Państwo,
poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania przesłane w dniu 31 marca 2016 r. przez potencjalnych
Oferentów w postępowaniu nr POWER0125/MENTOR/1 dotyczącym wyłonienia wykonawcy
odpowiedzialnego za świadczenie usług wsparcia mentorskiego w ramach projektu „CENTRUM
PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych
mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu”.

Pytanie 1:
„czy do realizacji mentoringu będzie wybrana 1 czy więcej osób?”
Odpowiedź 1:
Zgodnie z pkt. IV. Opis przygotowania oferty, ppkt. 5. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wyboru maksymalnie 5 wykonawców. O realizacje zamówienia mogą ubiegać się
osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne,
dysponujące personelem o odpowiednich kwalifikacjach określonych w pkt. III Zapytania ofertowego.
Pytanie 2:
„ile osób (uczestników projektu) będzie brało udział w mentoringu? prosimy o szacowaną liczbę
uczestników projektu biorącą udział w mentoringu?”
Odpowiedź 2:
W ramach Projektu wsparciem ma zostać objętych łącznie 70 uczestników.
Pytanie 3:
„płatności będą realizowane w cyklach miesięcznych, kwartalnych?”
Odpowiedź 3:
Rozliczenie będzie następować w okresach miesięcznych wraz ze sporządzeniem i przekazaniem
protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin kadry
trenerskiej/mentorskiej poświęconych na wykonanie doradztwa w Projekcie. Zapłata nastąpi w oparciu
o rachunek/fakturę VAT wystawioną przez wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, iż wypłata
wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej, niż z momentem wpłynięcia na konto Zamawiającego od
Instytucji Pośredniczącej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z
realizacją Projektu na etapie, na którym uczestniczył w nim wykonawca. Rachunek/faktura VAT
powinna być wystawiona co najmniej z 14-dniowym terminem płatności.
Pytanie 4:
„zamawiający czy wykonawca zapewnia materiały i miejsce dot. mentoringu?”
Odpowiedź 4:
Zamawiający dysponuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego Biurem projektu, w którym
udostępniona może zostać sala na potrzeby ewentualnych spotkań mentorskich, jeśli zostanie
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zidentyfikowana taka konieczność. Koncepcja mentoringu zaproponowana przez oferentów
(obejmująca m.in. miejsce i materiały) będzie podlegać ocenie Zamawiającego na podstawie
konspektu doradztwa (Załącznik nr 5 do Zapytania) zarówno w zakresie proponowanego sposobu
realizacji usługi (m.in. miejsca jak i materiałów). Zamawiający podkreśla, iż koncepcja powinna opierać
się na rezultatach i modelu „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób
bezrobotnych” (http://lubuskimentoring.pl/).
Pytanie 5:
„mentoring będzie
dzierżoniowskiego?”
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Odpowiedź 5:
Zamawiający dysponuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego Biurem projektu, w którym
udostępniona może zostać sala na potrzeby ewentualnych spotkań mentorskich, jeśli zostanie
zidentyfikowana taka konieczność. Koncepcja mentoringu zaproponowana przez oferentów
(obejmująca m.in. miejsce) będzie podlegać ocenie Zamawiającego na podstawie konspektu
doradztwa (Załącznik nr 5 do Zapytania) zarówno w zakresie proponowanego sposobu realizacji
usługi (m.in. miejsca). Zamawiający podkreśla, iż koncepcja powinna opierać się na rezultatach i
modelu „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych”
(http://lubuskimentoring.pl/).
Pytanie 6:
„jaką zmawiający przeznaczył kwotę na realizację mentoringu?”
Odpowiedź 5:
Wartość zamówienia we wniosku o dofinansowanie określona została na kwotę powyżej 50 tys. PLN
netto, stąd Zamawiający jest zobowiązany do zastosowania zasady konkurencyjności w rozumieniu
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Ze względu na specyfikę usługi Zamawiający nie może określić na obecnym etapie, jaka dokładnie
liczba uczestników zostanie przypisana do jednego mentora oraz ilu mentorów zostanie
zaangażowanych do realizacji zamówienia. Minimalna liczba uczestników projektu to 1, a maksymalna
70.
Pytanie 7:
„proszę o przedstawienie w sposób transparentny dla wszystkich oferentów kryteriów wraz z opisem
dot. przyznawania punktów w ramach oceny merytorycznej zał., nr 5.”
Odpowiedź 7:
Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego, pkt. VIII. Kryteria oceny ofert: „ocenie będzie podlegał
konspekt doradztwa stanowiący Załącznik nr 5 do Postępowania ofertowego potwierdzający wiedzę
merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu odpowiadającego przedmiotowi Postępowania. W
ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 20. Zamawiający jako zasadę przyjmuje, iż
oferta spełniająca w najwyższym stopniu preferencje Zamawiającego będzie punktem odniesienia
(tzw. benchmark) przy ocenie pozostałych ofert w ramach danego kryterium”.
Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem,

