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Zaproszenie do składania ofert

Działając  na podstawie  art.  2  ust.  1  pkt  1)  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień

publicznych  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1129)  oraz  zgodnie  z  aktualnymi  Wytycznymi  w  zakresie

kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego

Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020,  rozdział  6.5.2.  Zasada

konkurencyjności, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza do składania ofert na realizację

wsparcia  w  ramach  zadania  nr  5  „Pośrednictwo  pracy  i  staże  zawodowe”  w  ramach  projektu  

„W aktywności  siła”  -  projekt  dofinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  

w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Oś

priorytetowa  11  Włączenie  społeczne,  Działanie  11.1  Aktywne  włączenie,  realizowanego  na  podstawie

umowy  o  dofinansowanie  z  dnia  31  grudnia  2019  r.  nr  umowy  RPLU.11.01.00-06-0033/19-00  –  

nr  postępowania  22/2021.  Zamówieniu  opublikowane  jest  również  w  bazie  konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  realizację  pośrednictwa  pracy  średnio  6  godzin/os  oraz  

3 miesięcznych staży zawodowych dla 10 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest  

w załączniku nr 1 do zapytania. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  wypełnić  załącznik  nr  2  –  Formularz  ofertowy  oraz  załącznik  2.1.

Wycenę Wykonawcy i po podpisaniu przez osobę upoważnioną dostarczyć do siedziby Zamawiającego.  

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według poniższego kryterium na podstawie dołączonych do

oferty dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenie:

Oferowana cena  - 50%

Doświadczenie kadry – pośrednika pracy – 30%

Doświadczenie Zleceniobiorcy – 20%

Oferty należy dostarczyć:

1. W oryginale na adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 

ul. M. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin, pok. 101 (Sekretariat)

2. W formie skanu na adres poczty elektronicznej:

zamowienia@mopr.lublin.eu, lub na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2021 r. do godz. 10.00 (liczy się data
wpływu do siedziby Zamawiającego)
 

Projekt „W aktywności siła” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 



Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany lub odwołania niniejszego zaproszenia ofertowego. 

Osoba do kontaktu: 

1. w kwestii formalnej Ewa Siedlecka  – tel. 81 466-53-43

2. w kwestii merytorycznej Anna Skolimowska, Monika Janek - Kozak  -  tel. 81 466-53-34

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2.1. – Wycena Wykonawcy
4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
6. Załącznik nr 5  - Oświadczenie o miesięcznym limicie zaangażowania zawodowego
7. Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna
8. Załącznik nr 7 - Protokół z postępowania
9. Załącznik nr 8 – Wykaz kadry
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