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                                                 Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku z dnia    17.12.2018 r.   

Formularz oferty 

   ………………………. 
                Miejscowość, data 

 

Wykonawca : …………… 

adres: ……………. 

tel.: …………….. 

e-mail: ……………….. 

 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku obejmujące realizację zadań Specjalisty ds. rekrutacji oraz 

przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia: 

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI: osoba odpowiedzialna za aktywne rekrutowanie 
uczestników do projektu, przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, kompletowanie 
dokumentacji rekrutacyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych dla 
uczestników projektu. 

 

 

a. Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy: 

 minimum roczne  doświadczenie w budowaniu relacji z Klientem, obsłudze klienta 
(preferowane w branży rekrutacyjnej),  

 minimum roczne doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki 

osób wykluczonych społecznie 

 

b. Uczestnicy: osoby będące zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące 
powiat: grajewski, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, m. Łomża. 

 

w projekcie „Otwórz drzwi i pracuj!”, nr: RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17 współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, przedkładam swoją ofertę: 
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Zamówienie Miejsce realizacji 
Wymiar 

godzinowy 

Cena brutto za  realizację 

zamówienia  

(stawka miesięczna – 40h) 

wraz z kosztami 

pracodawcy 

   
 

 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 

a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w 

postępowaniu;  

b. Zapoznałem/am się z treścią Rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte; 

c. Dysponuję potencjałem organizacyjno – technicznym gwarantującym wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

d. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

e. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami określonymi 

w rozeznaniu rynku; 

f. Zobowiązuję się do spełniania pozostałych wymagań wobec wykonawcy: 

 rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu 

umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, 

 niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym 

zrekrutowanym uczestniku. 

 realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez 

Zamawiającego, w oparciu o przygotowywany na bieżąco przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb 

Uczestników Projektu; 

 Posiadam WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W OBSZASZE 

MERYTORYCZNYM lub dysponuję osobami posiadającymi wiedzę i 

doświadczenie w realizacji zamówienia 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania; 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w Załączniku nr 1,2,3,4 oraz przedłożonych dokumentach są zgodne z prawdą. 

 

 

…………………………………………. 

(czytelny podpis Wykonawcy) 
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                                                       Załącznik nr 2  do rozeznania rynku z dnia 17.12.2018 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

 

Wykonawca : …………….. 

adres: ……………. 

tel.: …………………… 

e-mail: ……………….. 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y, składając ofertę w ramach rozeznania rynku obejmującego realizację zadań 

Specjalisty ds. rekrutacji oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia: 

 

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI: osoba odpowiedzialna za aktywne rekrutowanie 
uczestników do projektu, przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, kompletowanie 
dokumentacji rekrutacyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych dla 
uczestników projektu. 

 

a. Wymiar godzinowy:  

 
Zamówienie Miejsce realizacji Wymiar godzinowy 

   

 

b. Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy: minimum roczne  doświadczenie w 
budowaniu relacji z Klientem, obsłudze klienta (preferowane w branży rekrutacyjnej); 
minimum roczne doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki osób 
wykluczonych społecznie 

 
 oświadczam, że: 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu;  

2. nie jestem/Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

(Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej).  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
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Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w jego imieniu 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

……………………………… 

Miejscowość, data 

………………..………………………… 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/ 

osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta 
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                                                            Załącznik nr 3 do rozeznania rynku z dnia, 17.12.2018 r.. 

 
 

WYKAZ OSÓB  
 

Wykonawca : …………… 

adres: …………….. 

tel.: ……………… 

e-mail: ………………… 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą, 

posiadającą poniższe kwalifikacje: 

1. Powiązanie z Zamawiającym – warunek konieczny – brak powiązania z Zamawiającym. 
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu 
udokumentowania spełnienie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z 
załącznikiem nr 2. 

2. Dostępność czasowa – Oferent, aby jego oferta była dopuszczona do oceny w 
postepowaniu o udzielenie zamówienia musi deklarować odpowiednią dostępność czasową do 
realizacji zamówienia oraz musi zadeklarować minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe 
w realizację zamówienia, jak również gwarantować dostępność czasową do realizacji swoich 
usług w terminie objętym umową.  

3. Posiada/ją wykształcenie wyższe. W przypadku osoby fizycznej deklarującej realizację 
zamówienia osobiście będzie to weryfikacja informacji przedstawionych w jej życiorysie, 
natomiast w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami, weryfikowane będą życiorysy i 
kwalifikacje osób oddelegowanych z ramienia firmy do realizacji zamówienia. Posiadane 
wykształcenie weryfikowane będzie na podstawie załączonych dokumentów:  

 życiorys zawodowy   

 
W przypadku realizacji zamówienia przez firmę, osoby wskazane w składanej ofercie obowiązane 
będą do realizacji zamówienia (istnieje możliwość zmiany osób realizujących zamówienie z 
ramienia przedsiębiorcy, jednakże wymagana będzie w tym wypadku zgoda Zamawiającego; 
zamawiający zweryfikuje życiorys i kwalifikacje nowych osób przedstawianych przez 
przedsiębiorcę).  
W przypadku, gdy ofertę składać będzie osoba fizyczna, jest ona zobowiązana do realizacji 
zamówienia osobiście.  
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4. Posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze merytorycznym realizacji zamówienia:  

 minimum roczne  doświadczenie w budowaniu relacji z Klientem, obsłudze klienta 
(preferowane w branży rekrutacyjnej),  

 minimum roczne doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki 
osób wykluczonych społecznie 

 

Wykaz w celu udowodnienia spełniania warunku dysponowania odpowiednimi osobami  

zdolnymi do wykonania zamówienia 

Lp. 
Imię Nazwisko Posiadane wykształcenie: Posiadane doświadczenie: 

1     

2 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

  

 

Załącznikami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie  są: 

1. CV 

2. ………………………………………………………………………..……………… 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

Miejsce, data        podpis i pieczęć wykonawcy 
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                                                            Załącznik nr 4  do rozeznania rynku z dnia, 17.12.2018 r. 

 

Wykonawca : ……………. 

adres: ………………….. 

tel.:  ………………… 

e-mail:  …………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie w obszarze merytorycznym, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej wynikającej z treści art. 297 kodeksu karnego (Dz.U.2016.0.1137 t.j.). 

 

 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

            Miejsce, data                         podpis i pieczęć wykonawcy 

 


