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RZĄD STATYSTYCZNY

Al. lrliepodległości 208
00-925 Warszawa
(pie czątka Zamawi

aj

ące

Warszawa, aniaZ łn.zo t s r.

go)

ZAPYTANIE OFERTOWE

(nazwa i adres Wykonawcy)

znak sprawy z 107 IBOW2016

Główny Urząd StaĘsĘczny w Warszawieo al. NiepodległoŚci 208' 00-925 Warszawa zaprasz^
do złoŻenia oferĘ na:

1.

Przedmiotzamówienia publicznego:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest przeprowadzenie oceny kompetencji kierownicz,ych
kand}'datów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów'

Zahesprac:

a)

b)

c)
d)

2.

przeprowadzenie przez 2 konsultantów, w tym przynajmniej 1 psychologa
indywidualnych wywiadów kompetencyjnych zkandydatami opartych o maksymalnie
5 kompetencj i wskazany ch przez Zama-w iającego,
dokonanie oceny poziomu kompetencji kierowniczych kandydatów w oparciu o wyniki
uzyskane w wywiadach,
dostarczenie pisemnej opinii zawierającej informacje o poziomie kompetencji
kierowniczych każdego z kandydatów wraz z informacją cZry osiągnięĘ przez
kandydata poziom jest v,rystarczający do objęcia stanowiska,
udzielenie pisemnej odpowiedzi w wypadku odwołania się kandydata ubiegającego się
o stanowisko kierownicze w zakresie obejmującym ocenę kompetencji kierowniczych.

Wymagania doĘczącez zobowiąz;ań wykonawcy, sposobu real'izacji zamówienią warunków
udziału w postepowaniu oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń, Miejsce realizacji
zamówienia, Termin wykonania usługi' Płatnośćza rea|izację zamówienia

Wykonawc a zobowiązuje się do:

1)

Ż)
3)
4)
5)

wykon1.wania powierzonych prac i czynności z należrytą starannością wymaganą przy
świadczeniutego rodzaju usług z jak najlepszym vwzględnieniem interesów Zamawiającego
w celu za-warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego'
zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w rlvieyzku z wykonywaniem przedmiofu
zamówięnia w trakcie trwania umowy jak i po jej rorwiązaniu, bez względu na przlcrynę
i tryb rozwi ązania umowy'
ZamawiĄący zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy niezbędnych informacji dotyczących
świadczonej przez niego usługi,
Zamawiający zapewni, aby Wykonawcy zostĘ przekazane wszelkie informacje, wyjaśnienia
orźV pomoc w zakresie niezbędnym do wykonania usługi - poprzez bezpośredni kontakt osób
delegowanych odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy do wykonaniazadania,
na czas wykon1.wania zlecenia Zamavłiający zapewni Wykonawcy dostęp do danych i informacji
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób realizacj i zamówienia:

Wykonanie czynnościwchodzących w usługę każdoruzowo po zgłoszeniu wynikłego
zapotrzebowania, z zachowaniem obustronnie ustalonego okresu, jaki niezbędny będzie Wykonawcy
do przygotowania i całościowegowykonania czynności będących składowymi usfugi. Usfuga będzie

wykonywana sukcesywn ie w zależnościod potrzeb Zamaw

iaj ące go

.

Zamawiaiacv planuie podpisanie Umowv na wvkonanie usług oceny kompetencii kierowniczvch
do kwotv 30 000"00 zł.
1

Warunki udziału w postępowaniu:
a) o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, ktorzy dysponują

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W celu realizacji usługi Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował

osobami, które będą lczestniczyó w wykonywanil zamówienia, w tym co najmniej Ż
konsultantami, z których jeden to psycholog. Wykonawca zobowiązany jest dołączyćwykaz
osób, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia.
b) ZamawiĄący wymaga, aĘ Wykonawca w ostatnich trzech latach przeprowadził łącznie co
najmniej 50 wywiadow doĘczących oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na
stanowiska kierownicze, w tym co najmniej 10 wywiadów dla Jednostek Administracji
Publicznej. W celu spełnienia warunku ldziaŁu w postępowaniu Wykonawca załączy do
oferĘ wykazwywiadów stanowiący załączniknr 2 do formularza ofeĘ i referencje'
Wymagane dokumenĘ i oświadczenia:
Zamawiający wymaga z'łożenia wr az z ofeńą
1) wypisu z KRS lub wpisu do ewidencj i działa|nościgospodarczej _ jeże|i dotyczy;
2) kopii dokumentów potwierdzaj ących wyks ztałcenie,
3 ) kopii dokumentów potwierdzaj ących doświadczenie Zawodowe,
4) wykazu osób, stanowiącego zaŁączniknr 1 do formularza oferly'
5) wykazu wywiadów, stanowiącego załączniknr 2 do formu|arza ofeĘ.
:

Miejsce realizacji zamówienia:
GŁowNY IIRZĄD S TATY S TYCZI\ry, Alej

a Niepodle gło ści208, 00 -925

Warszawa'

Termin wykonania usługi:
od dnia podpisania Umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2017 r. do 3I.12.2017 r.
lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia przewidzianej na rea|izację zamówienia, w
za|eżnościod tego które nastąpi pierwsze.

Płatnośćza rea|izację zamówienia:
Płatnośóczęściowa po zakoiczeniu każdej z ocen kompetencji kierowniczych w terminie 14
dni od momentu dostarczenia Zamavłiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury
VAT, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokofu zdawczo - odbiorczego na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3.

4.

Miejsce i termin złożenia oferĘ:
oferty naleĘ przesyłać na adres e-mail: I.Lukomska@stat'gov.pl lub na nr fax Ż21608-38-51
w terminie do dnia 28 erudnia 2016 r. do eodz. 12.00.

Kryterium wyboru oferĘ:
Cena - I00oń

5.

Do kontaktów w sprawie zapytania są upoważnieni:
Iwona Łukomska, tel. (22) 60 8-3 1 -7 8, e-mail : I. Lukomska@stat' gov.pl

6.

Informacja dodatkowa:
W przypadkl ńożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwośćzawarcia
umowy z Wykonawcą, który

złoĘłjedynąwuŻną ofertę

lub ponowienie zapytania ofertowego.

Sporządził:
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