
 

 

Warszawa, 06 kwietnia 2018 r. 

  

ROZEZNANIE CEN RYNKOWYCH 

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Nowe kwalifikacje nową szansą dla osób biernych zawodowo z 
województwa kujawsko-pomorskiego”, o numerze RPKP.08.02.01-04-0054/17, Gamma D. Didiuk i M. 
Wasilewski spółka jawna zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług przeprowadzenia doradztwa 
zawodowego dla 100 Uczestników Projektu (UP) z zakresu: 

- poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD (Indywidualnego Planu Działania)  

- pośrednictwa pracy. 

Obszar realizacji: Projekt realizowany na terenie wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego poza 
miastami na prawach powiatu-Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek. 

 

Przedmiotem rozeznania  jest świadczenie usług przeprowadzenia doradztwa zawodowego z zakresu:  

Cześć I - poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla 100 
Uczestniczek: 

 zakres wsparcia:  działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo 
ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania; 

 doradztwo zawodowe będzie obejmować: rozmowę, test predyspozycji, badanie potrzeb, 
możliwości zawodowych, stopnia oddalenia Uczestniczek Projektu (UP) od rynku pracy, 
planowanie kariery  

 doradca będzie zobowiązany do opracowania IPD dla każdej uczestniczki, wypełnienia 
kart doradztwa oraz prowadzenia list obecności na doradztwie; 

 łączna liczba uczestniczek projektu objętych usługą: 100 osób; 

 liczba godzin doradczych: 200 godzin, tj. po 2 godziny dla każdej uczestniczki (1 godzina = 
60 minut); 

 forma zajęć: spotkania indywidualne (uczestniczka – doradca); 

 doradztwo będzie realizowane w dni powszednie lub weekendy, w godzinach między 

7.00 a 21.00 (szczegółowe godziny spotkań będą uzależnione od potrzeb i możliwości 

uczestniczek). 

Cześć II - pośrednictwo pracy dla 100 Uczestniczek: 

 zakres wsparcia:  działania związane z nabyciem podstawowych umiejętności w zakresie 
poszukiwania pracy i jej zdobywania przez Uczestniczki, 

 Pośrednictwo pracy będzie obejmować: pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców, 
udostępnianie ofert pracy Uczestniczkom projektu (min.3 oferty dla każdej UP), 
udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. UP w zakresie 
umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika projektu pod kątem ewentualnego 
zatrudnienia, informowanie UP o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na 
lokalnym rynku pracy,  

 pośrednik będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających 
udzielone usługi pośrednictwa pracy m.in. kopie przedstawianych UP ofert pracy oraz 
prowadzenia list obecności na doradztwie 

 łączna liczba uczestniczek projektu objętych usługą: 100 osób; 

 liczba godzin doradczych: 200 godzin, tj. po 2 godziny dla każdej uczestniczki (1 godzina = 
60 minut); 



 

 forma zajęć: spotkania indywidualne (uczestniczka – pośrednik); 

 pośrednictwo będzie realizowane w dni powszednie lub weekendy, w godzinach między 

7.00 a 21.00 (szczegółowe godziny spotkań będą uzależnione od potrzeb i możliwości 

uczestniczek), 

 

 Planowane terminy realizacji doradztwa:  

Część I - kwiecień 2018r. – czerwiec 2018r. 

Część II - październik 2018r.- grudzień 2018r.  

 

Wymagania konieczne w stosunku do doradców: 

- wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe lub certyfikaty bądź zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie 
wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego oraz doświadczenie min. 3 lata w prowadzeniu danej formy 
wsparcia, 

- usługi związane z poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy prowadzone będą przez agencje 
zatrudnienia. 

 

Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:    

a/ Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

b/ Oferta musi być podana w złotych polskich w kwocie brutto za 1 godzinę doradztwa. 

c/ Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna,   
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa): drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w dni  
powszednie w godzinach pracy biura – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta doradztwo zawodowe” 

d/ Ofertę należy złożyć nie później niż do  godziny 10:00 w dniu 16.04.2018 (decyduje data dostarczenia/  
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
f/ Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne pod numerem telefonu 507 822 568 
w godzinach od 10.00-14.00. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Katarzyna Jaworska,  
e-mail: katarzyna.jaworska@projektgamma.pl 

 

Informacje dodatkowe: 

a/ Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm). 

g) Niniejsza wycena służy rozeznaniu rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1 do rozeznania cen rynkowych 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

  

DANE OFERENTA:  

1. Nazwa             ………….…………………………………………………………..… 

 

2. Adres               ………….…………………………….……………………………….  

 

3. Tel./Fax.         ……………….…………………..…………………………………….                                                               

 

4. E-mail              …………………………………..…………………………………….  

 

W odpowiedzi na rozeznanie cen rynkowych z dnia 05.04.2018r., którego przedmiotem jest świadczenie usług 
doradztwa zawodowego z zakresu:  

a) Część I - Poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD; 

b) Część II- Pośrednictwa pracy. 

dla 100 Uczestniczek projektu pt.: „Nowe kwalifikacje nową szansą dla osób biernych zawodowo z 
województwa kujawsko-pomorskiego”, o numerze RPKP.08.02.01-04-0054/17 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności 
zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia), przedstawiam ofertę cenową wg. Poniższej tabeli: 

 

Przedmiot oferty:  

 

Przedmiotem zamówienia jest 
świadczenie usług przeprowadzenia 
doradztwa zawodowego z zakresu:  

Kwota netto za 1 

godzinę doradztwa 

Kwota brutto za 1 

godzinę doradztwa 

a) Poradnictwa zawodowego wraz 
z opracowaniem IPD 
(Indywidualnego Planu 
Działania); 

………..….…...… PLN* 

 

(słownie:………..……..…………….…) 

………..….…...… PLN* 

 

(słownie:………..……..…………….…) 

b) Pośrednictwa pracy. ………..….…...… PLN* 

 

(słownie:………..……..…………….…) 

………..….…...… PLN* 

 

(słownie:………..……..…………….…) 

 *Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające 
Zamawiającego jako płatnika. 

 

Oświadczam, że:  



 

a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte; 

b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;  

c/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia; 

d/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

e/ spełniam wszystkie warunki  Zamawiającego dotyczące wymagań koniecznych w stosunku do doradców  

 

 

 

………………………………………                     …..…………………..…………………  

    Miejscowość, data                                                                                        Podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


