ZAPYTANIE OFERTOWE
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU:
Nr 1/2018/W
Poznań, dnia 1 marca 2018 r.
Ogłoszenie dotyczy: rozeznania rynku w celu dokonania zamówienia związanego z realizacją
projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020.
I. Zamawiający:
Daily School
Anita Połchowska
ul. Serbska 14B/16
61-696 Poznań
II. Procedura:
Niniejsze postępowanie stanowi rozeznanie rynku określone w aktualnie obowiązujących
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
III. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji:
Kod CPV: 85312320-8 – usługi doradztwa
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego
oraz opracowanie Indywidualnych Planów działania dla uczestników projektu „Czas
na zmiany” nr RPWP.06.05.00-30-0214/16-00 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Planowany termin realizacji: 13 marca 2018 r. – 30 czerwca 2018 r.
Miejsce realizacji: województwo wielkopolskie – różne miejscowości na terenie całego
województwa wielkopolskiego. Dokładne miejsca świadczenia usług zostaną ustalone
na etapie ich realizacji i będą na bieżąco dopasowane do potrzeb uczestników projektu. Tryb
i godziny spotkań będą ̨ uzgadniane z uczestnikami tak, aby umożliwić im godzenie udziału
w projekcie z życiem rodzinnym.
Szczegółowy harmonogram realizacji usług dla poszczególnych uczestników i grup
uczestników zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie realizacji usług. Planowany
termin realizacji zamówienia może ulec zmianom wynikającym z potrzeb realizacji projektu.
Wykonawca realizujący zamówienie zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną

realizację usług zgodnie z ww. harmonogramem. Usługi dla uczestników/-czek Projektu
mogą być realizowane również w soboty, niedziele i Święta.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1. Przeprowadzić usługi doradztwa zawodowego w następującym zakresie:
a) dokonanie analizy predyspozycji przedsiębiorczych 20 uczestników/-czek
projektu oraz oceny przygotowanych przez nie/nich koncepcji biznesowych
w oparciu o kryteria wskazane na etapie realizacji usług – wymiar: 20 godzin;
b) doradztwa zawodowego indywidualnego dla 65 uczestników/-czek projektu
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami (w tym w zgodzie
z procedurami prowadzenia dokumentacji usługi zgodnie z obowiązującymi
normami), w tym opracowanie portfolio, identyfikację potrzeb uczestnika
– wymiar: 3 godziny na uczestnika/-czkę;
c) opracowania Indywidualnych Planów Działania dla 65 uczestników/-czek
projektu, zgodnie z wymaganiami art. 34a 1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – wymiar: opracowanie 65 Indywidualnych Planów
Działania dla uczestników/-czek;
d) doradztwa zawodowego grupowego dla 65 uczestników/-czek projektu zgodnie
z obowiązującymi w tym, którego przedmiotem będzie m.in. przygotowanie CV
i listu motywacyjnego, techniki poszukiwania pracy, formy zatrudnienia, trening
autoprezentacji – wymiar: 8 godzin dla każdej z 5 grup uczestników uczestnika/czkę.
2. Przeprowadzić usługi w terminach i lokalizacjach ustalonych przez Zamawiającego.
3. Realizować usługi zgodnie z przewidzianymi w tym zakresie procedurami (w tym
w zgodzie z procedurami prowadzenia dokumentacji usługi zgodnie z obowiązującymi
normami) oraz z wymaganiami Zamawiającego, w tym wymaganiami realizowanego
przez Zamawiającego projektu.
4. Przygotować i przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację związaną
z realizowanymi usługami.
IV. Wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca realizujący usługi musi spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:
1. W toku realizacji umowy do bezwzględnie stosować aktualnie obowiązujące
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020.
2. Posiadać wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez właściwy
Wojewódzki Urząd Pracy.
3. Dysponować minimum dwoma doradcami zawodowymi, którzy będą realizowali
usługi.
4. Każda z osób wykonujących usługi zobowiązana jest posiadać wykształcenie wyższe,
wymagane kompetencje doradcy zawodowego oraz minimum 2-letnie doświadczenie
w zawodzie.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin jej złożenia:
1. Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
2. Oferty prosimy kierować na adres biura projektu Zamawiającego:
Daily School Anita Połchowska
ul. Energetyka 6B
62-500 Konin
(Konińskie Centrum Języków Obcych
ul. Energetyka 6B (budynek SKARPA - 2 piętro))
3. Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 09.03.2018 r. do godz. 16:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik nr 1
……………………………………..
miejscowość i data
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe Daily School Anita Połchowska, dotyczące usług
doradztwa zawodowego dla uczestników/-czek projektu „Czas na zmiany”
nr RPWP.06.05.00-30-0214/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, składamy ofertę na realizację prac zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
I.

Dane Wykonawcy:
.............................................................
Nazwa
.............................................................
Adres
.............................................................
NIP
.............................................................
KRS
.............................................................
Osoba upoważniona do reprezentowania

II.

Cena:
a) Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę pracy doradcy zawodowego
……………….. zł
Słownie: .................................................................................................................
b) Cena jednostkowa brutto za opracowanie Indywidualnego Planu Działania
dla 1 osoby ……………….. zł
Słownie: ..................................................................................................................

III.

Termin ważności oferty:
……………………………………
.........................................................
podpis Wykonawcy

