Rzeszów: Przeprowadzenie 1 cyklu doradztwa z zakresu
Indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzenia firmy, na
potrzeby realizacji projektu Aktywność popłaca - skorzystaj z
nowych rozwiązań dla 1 Uczestnika Projektu.
Numer ogłoszenia: 36366 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611 , strona internetowa
www.rarr.rzeszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie 1 cyklu doradztwa z
zakresu Indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzenia firmy, na potrzeby realizacji projektu
Aktywność popłaca - skorzystaj z nowych rozwiązań dla 1 Uczestnika Projektu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia
składa się z 1 cyklu indywidualnego doradztwa dla: 1. Indywidualne doradztwo z zakresu
prowadzenia firmy - zagadnienia księgowe, prawne, prawidłowe rozliczenie dotacji, dla 1
Uczestników Projektu (3 h/ 1 os. x 1 osoba = 3 godziny). Łączna liczba godzin doradztwa: 3 godziny
Miejsce świadczenia doradztwa: w Rzeszowie, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem
doradztwa. Dojazdy i koszty dojazdu doradców do miejsca świadczenia usługi zapewnia
Wykonawca. Uczestnikami projektu jest łącznie 66 dorosłych osób bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo z terenu województwa podkarpackiego, którzy utracili prace z przyczyn dotyczących
zakładu pracy. Zamawiający przewiduje realizację: a) Indywidualne doradztwo z zakresu
prowadzenia firmy prowadzonego równolegle w tym samym czasie dla pozostałych 41 Uczestników
Projektu. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić kilku doradców do realizacji
usługi doradczej, w zależności od rodzaju doradztwa, ilości Uczestników Projektu oraz terminu w
którym usługa doradcza musi zostać zrealizowana. Szczegóły odnośnie ww. zależności opisane
zostały w pkt. 4 Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Uwagi ogólne: Godzina doradztwa: 60
min. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: organizację, obsługę techniczną,

zapewnienie doradców, nadzór nad osobami prowadzącymi doradztwo, doradztwo merytoryczne z
ww. zagadnień, zapewnienie miejsca w którym świadczone będzie doradztwo, przygotowanie i
wydanie Karty Doradztwa oraz Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika Projektu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.14.00.00-7, 79.11.10.00-5,
72.22.10.00-0, 79.40.00.00-8, 79.41.00.00-1, 79.41.11.00-9, 79.41.20.00-5, 85.31.23.20-8.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Jest to zamówienie uzupełniające nr 2 do umowy nr RARR/BTP/917/2013 zawartej dnia
24.09.2013r. z Izabelą Łajs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: AKADEMIA
ZDROWIA Izabela Łajs, ul. Główna 81, 95-020 Justynów, w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP 58/2013/BTP. Działając na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. zaprosiła Izabelę Łajs prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą: AKADEMIA ZDROWIA Izabela Łajs do przeprowadzenia negocjacji w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia
uzupełniającego nr 2 do umowy nr RARR/BTP/917/2013 zawartej w dniu 24.09.2013r. w
wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 58/2013/BTP.
Przedmiotowe zamówienie RARR S.A. zamierza zlecić w trybie z wolnej ręki jako zamówienie
uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Możliwość zlecenia
zamówień uzupełniających była przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP 58/2013/BTP. Niniejsze postępowanie jako zamówienie uzupełniające
spełnia przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających przewidzianych w ustawie Prawo
zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wnioskiem z dnia
30.01.2013r. komórka organizacyjna RARR S.A. Biuro Terenowe w Przeworsku zwróciła się z
wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z

wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające do przeprowadzonego wcześniej przetargu
nieograniczonego nr ZP 58/2013/BTP . Potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego
powstała w wyniku pojawienia się oszczędności wynikających z alokacji środków na
przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej po KOW dot. procedury
odwoławczej Uczestników projektu Aktywność popłaca - skorzystaj z nowych rozwiązań w
ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL, w związku z czym przyznano jedną dodatkową dotację
inwestycyjną. Z uwagi na powyższe jak również zapisy wniosku o dofinansowanie projektu,
wszyscy uczestnicy projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe w postaci dotacji
inwestycyjnej również zobligowani są m.in. do skorzystania z indywidualnego doradztwa z
zakresu prowadzenia firmy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA
Izabelą Łajs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: AKADEMIA ZDROWIA Izabela
Łajs, ul. Główna 81, 95-020 Justynów, kraj/woj. łódzkie.

