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ZAPYTANM OFERTOWE

znak sprawy: l3lIBOK/2015

Glówny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208' 00-925 Warszawa zaprasza
do złożenia oferty na:

1. Przedmiotzamówieniapublicznego:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest przeprowadzenie oceny komoetencji kierowniczvch
kandydatów na stanowiska kierownicze za oomoca w.vwiadów.

Zakes prac:
a) przeprowadzenie przez 2 konsultantów, w tym przynajmniej 1 psychologa

indywidualnych wywiadów kompetencfnych z kandydatami opaĄch o maksymalnie
5 kompetencji wskazanych prz'ez Zamawiaj ącego,

b) dokonanie oceny poziomu kompetencji kierowniczych kandydatów w oparciu o wyniki
uzyskane w w1łriadach,

c) dostarczenie pisemnej opinii zawioającej informacje o poziomie kompetencji
kierowniczych każAego z kandydatów wraz z informacj ą czy osiągnięty przez
kandydata poziom jest \ ystarczający do objęcia stanowiska,

d) udzie|enie pisemnej odpowiedzi w wypadku odwołania się kandydata od wyniku
naboru w zakresie obejmującym ocenę kompetencji kierowniczych.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonywania powierzonych prac i czynności z należryĘ starannością w}maganą prZY

świadczeniu tego rodzaju usług z jak najlepszym uwzględnieniem interesów Zamawiającego
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2) zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w zrłiązku z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia w trakcie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu, bez względu na przycŻ'nę
i Ęb rozwiązania umo*y,

3) Zamavłiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy niezbędnych informacji dotyczących
świadczonej przez niego usfugi,

4) Zamłłłiający zapewni, aby Wykonawcy zostaĘ przekazane wszelkie informacje, wyjaśnienia
oraz pomoc w zakresie niezbędnym do wykonania usfugi _ poprzez bezpośredni kontakt osób
delegowanych odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy do wykonania zadanią

5) na czas wykonywania zlecenia Zamauliający zapewni Wykonawcy dostęp do danych i informacji
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Sposób realizacji zamówienia:
Wykonanie czynności wchodzących w usfugę kaŻdonzowo po zgłoszeniu wynikłego
zapotrzebowania, z zachowaniem obustronnie ustalonego okresu, jaki niezbędny będzie
Wykonawcy do przygotowania i całościowego wykonania czynności będących składowymi usfugi.
Usfuga będzie wykonywana sukceryvrnie w zaleźności od potrzeb Zanawiającego.
Zamawiaiacv olanuie nodpisanie Umowv na łvkonanie uslup ocenv kompetencii
kierowniczvch do kwotv 30 000.00 zl.



Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, którzy:

a) dysponują odpowiednim potencjałem techniczrym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W celu realizacji usfugi Wykonawca powinien wykazać, ze dysponuje lub
będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienią
w fym co najmniej 2 konsultantami, z których jeden to psycholog'
Wykonawca zobowiązany jest dołączyó wykaz osób, które bęĄ lczestniczyó
w wykonyrvan iu zamówienia.

b) Zamawiający w)łnaga' aby Wykonawca w ostatnich trzech latach przeprowadzlł łącmie
co najmniej 50 wywiadów doĘcących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów
na stanowiska kierownicze' w t1tn co najmniej 10 wywiadów dla Jednostek Administracji
Publicznej. W celu spełrienia waruŃu udziafu w posĘpowaniu Wykonawca załączy do
oferty referencje.

Wymagane dokumenĘ i oświadczenia:
Zamawiający wym aga złożen|a wraz z ofertą:
1) Wypis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli doĘczy,
2) Życiorys,
3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) Wykaz osób' stanowiący załącntik nr 1 do formularza ofeĘ.
6) Wykaz łvywiadóq stanowiący załączrrik nr 2 do formularza oferty.

Miejsce realizacji zamówienial
GŁowNY I]RZĄD STATYSTYCZNY' al. Niepodległości 208' 00-925 Warszawa'

Termin łykonania uslugi:
od dnia podpisania Umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2016 r. do 3l'12'2016 r. lub do
wyczerpania kwoty wynagrodzenia przewidzianej na realizację zamówienia, w zależrości od
tego które nasĘpi pierwsze.

Płatność za realizacje zamówienia:
Płatnośó częściowa po zakończeniu każdej z ocen kompetencji kierowniczych w terrninie 14
dni od momentu dostarczenia ZaInawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury
VAT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo _ odbiorczego na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

E' Kryteńum wyboru oferty:
Cena - 100%o

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
ofeĄ naleĘ przesyłać na adres e-mail: a.mikulska@stat.gov.pl lub na nr fax 221608-38-5I
w terminie do dnia 7 grudnia 2015 r. do podz. 12.00.

10. Do kontakttów w sprawie zap}tania są upoważnieni:
Agnieszka Mikulska, tel. (22) 608-30-95, e-mail: a.mikulska@stat.gov.pl.

11. Informacja dodatkowa:
W przypadkll złożenia mniej nlż &ltóch ofert, Zanawiający zastzega sobie możliwośó zayłarcia
umowy z Wykonawcqktóry złoĘłjedyną ważną ofertę lub ponowienie zapytania ofertowego.
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7.

(podpis i pięozątka Dyrektota)
komórki organizacinej wnioskującej)


