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Zaproszenie do składania ofert 
 

Hemibau Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-001) przy ul.  Kupieckiej 28,   
NIP (PL) 9730670628, Regon 0971269032  (ZAMAWIAJĄCY)  

 
zaprasza do składania ofert  

na przeprowadzenie  doradztwa zawodowego (warsztaty grupowe przygotowujące 

do tworzenia Indywidualnych Planów Działań oraz indywidualne wsparcie doradcy 

zawodowego w realizacji IPD) w ramach projektu  
 

„Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy – III edycja” 
 
Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania przy wyborze oferty procedury 
przetargowej uregulowanej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo zamówień 
publicznych.   
 
1. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego (warsztaty  
grupowe przygotowujące do tworzenia Indywidualnych Planów Działań oraz 
indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w realizacji IPD). 
 
W projekcie założono, że doradztwem zawodowym objętych zostanie 64 BO. 
8h – warsztaty grupowe x 8 edycji = 64 h  
6h – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego x 64 BO = 384 h 
 

Łącznie 448 h doradztwa zawodowego. 
Realizacja doradztwa zawodowego będzie odbywać się od listopada 2012 r. do września 
2014 r. według harmonogramu we wniosku aplikacyjnym. 
 

Doradztwo zawodowe: 
a)  warsztaty  grupowe przygotowujące do tworzenia Indywidualnych Planów Działań 

– polegać będą na wyjaśnieniu celów i sposobów tworzenia IPD  
b) indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w realizacji IPD - polegać będzie na 

stworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Działań, intensywnej aktywizacji 
społecznej i zawodowej BO, kierowaniu rozwojem kompetencji BO, wsparciu  
w efektywnym poszukiwaniu pracy  

 
2. Wymagania odnośnie składających oferty 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące 
warunki:  
1) doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie doradztwa zawodowego  

 
2) Zagwarantowanie dyspozycyjności: 
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 – stały kontakt z koordynatorem projektu osobisty, telefoniczny, e-mailowy  
 

3) Kierowanie się zasadami równości szans kobiet i mężczyzn 
 

       Celem poświadczenia spełnienia powyższych wymagań do oferty należy dołączyć    
następujące dokumenty: 
1) CV 
2) Referencje 

 
3. Informacje, które powinny znaleźć się w ofercie: ogólne informacje o podmiocie, 

ogólny opis doświadczenia podmiotu w realizacji usług tego rodzaju, listę podmiotów, 
na rzecz których wykonywano już tego typu usługi, cenę brutto za godzinę doradztwa 
zawodowego 
 

4. Forma, miejsce i termin składania ofert 
Oferty można składać: 

 pocztą na adres: Hemibau Sp. z o.o. ul. Kupiecka 28, 65-426 Zielona Góra 

 mailem:   szkolenia@hemibau.pl 

 osobiście w Biurze projektu: ul. Kupiecka 28,65-426 Zielona Góra 
 

Termin składania ofert upływa w dniu  31.10.2012 
Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która do dnia wskazanego jako termin 
składania ofert wpłynęła do Hemibau Sp. z o.o. 
Oferty złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. 

 
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
negocjacji warunków zamówienia i wysokości wynagrodzenia.  

 
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej 
zamawiającego www.hemibau.pl   najpóźniej w terminie 5 dni od dnia upływu terminu 
do składania ofert.  
 

6. Informacja o miejscu i terminie podpisania umowy  
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu 
usługodawcy telefonicznie i pocztą elektroniczną. 

 
      Wszelkich dodatkowych informacji na temat zamówienia, w tym szczegółowych 

informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w pod nr telefonu 
68 323 08 22 

 
      Osobami upoważnionymi do udzielania przedmiotowych informacji są:  

Koordynator Projektu – Witold Wydra 
Specjalista ds. organizacji szkoleń – Agnieszka Popławska 

mailto:szkolenia@hemibau.pl
http://www.hemibau.pl/

