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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. 

ul. Różana Droga 1A 

64-920 Piła 

NIP:7642373657 

REGON:572079725 

reprezentowane przez Katarzynę Romaniszyn - Wiceprezesa 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN 

netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (z dnia 19 lipca  2017 r.). 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych.  

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Projektu: www.romaniszyn.com.pl 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                             

Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.    

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Zamówienie dotyczy: 

79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych usług pośrednictwa pracy dla 69 Uczestników Projektu 
(40K/30M) „Nowe rozdanie” nr: RPLD.09.01.01-10-B054/17, współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 70 osób (40K, 30M) zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie bierni zawodowo lub zarejestrowani bezrobotni 
z III profilem pomocy), w wieku powyżej 18 roku życia, w tym 7 osób (4K/3M) niepełnosprawnych, zamieszkujących 
w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar województwa łódzkiego, pochodzących wyłącznie z obszarów wiejskich. Projekt 
realizowany jest w okresie 01.09.2017 r.-31.12.2018 r. 

Zakres pośrednictwa pracy będzie polegał na konieczności stałego kontaktu pośrednika z Uczestnikami Projektu i 

pracodawcami (zbieranie ofert pracy, analiza zapotrzebowania lokalnego rynku pracy pod kątem opracowanych dla 

Uczestników Indywidualnych Planów Działania w ramach Indywidulanej Ścieżki Reintegracji oraz konieczność pozyskania 

ofert stażu zawodowego z gwarancją późniejszego zatrudnienia dla co najmniej 22% Uczestników zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 12% Uczestników o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi). 

Zakres pośrednictwa pracy obejmuje, m.in.: 

1. kierowanie Uczestników na rozmowy kwalifikacyjne. 



 

 

  
2. przeprowadzanie indywidualnych spotkań, podczas których nastąpi dopasowanie właściwej oferty pracy i 

skierowanie do pracy. W przypadku podjęcia pracy nadzór nad zatrudnieniem. W przypadku osób 

samozatrudnionych – pomoc w założeniu firmy. 

3. Przez zatrudnienie rozumie się podjęcie pracy w oparciu o stosunek pracy, umowę cywilnoprawną oraz 

samozatrudnienie:  

a) w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli Uczestnik projektu zostanie zatrudniony na 

nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, 

które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. 

Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku 

pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą 

nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i 

przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt 

podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania 

stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy nieprzerwalnie 

u jednego pracodawcy z zachowaniem minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy, 

b) w przypadku, gdy Uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie Uczestników projektu, którzy podjęli pracę po zakończeniu 

wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:    

a. umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz    

b. wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac.   

c) w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być 

równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

d) warunkiem uwzględnienia Uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął 

działalność gospodarczą, w liczbie osób pracujących jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt 

prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w 

projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane 

przez upoważniony organ – np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub 

gminy). Dostarczenie dokumentu potwierdzającego sam fakt założenia działalności gospodarczej jest 

niewystarczające. W przypadku podjęcia pracy poprzez założenie działalności gospodarczej, do 

potwierdzenia minimalnego okresu zatrudnienia, jako datę początkową należy brać pod uwagę datę 

rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji 

działalności gospodarczej CEIDG lub KRS), nie zaś sam moment dokonania rejestracji firmy.   

Każdy Uczestnik odbędzie spotkanie z pośrednikiem pracy w wymiarze minimum 5h. Przez godzinę spotkania rozumie 

się 60 minut. 

Planowany termin realizacji zamówienia: sierpień 2018 – grudzień 2018 

Planowane miejsce realizacji zajęć: województwo łódzkie, powiat opoczyński 

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 5 godzin podczas 2 dni (2 spotkania – 1 spotkanie 3h i 2 spotkanie 2 h) na jedną 

osobę, nie więcej niż 345 godzin. Przez godzinę spotkania rozumie się 60 min. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.  

Wzór dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia pośrednictwa pracy zostanie opracowany po konsultacji z 

Koordynatorem projektu. 



 

 

  
Koszty administracyjne związane z organizacją zajęć pokrywa Zamawiający. Wykonawca pokrywa koszty dojazdu na 

pośrednictwa pracy. 

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społeczności oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY 

 

1. Oferty należy składać poprzez jeden z poniżej wskazanych sposobów: 

a. osobiście w Biurze Projektu: ul. Różana Droga 1 a, 64-920 Piła, 

b. pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. Różana Droga 1 a, 64-920 Piła (z dopiskiem na 

kopercie: „Nowe rozdanie” nr: RPLD.09.01.01-10-B054/17). 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 06.09.2018 roku do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby 

Zamawiającego) 

3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 i  2 do Zapytania ofertowego. 

4. Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy. 

5. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 

7. Przedstawiona w Ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi [w szczególności składki ZUS, podatek, 

koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi]. 

8. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z osobą wyznaczoną do kontaktów 

roboczych związanych z Rozeznaniem rynku: Małgorzatą Łucką, nr tel.: 575868701 

e-mail: m.lucka@romaniszyn.com.pl 

 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego rozeznania rynkowego. Informacja o zmianach w treści rozeznania rynkowego oraz o nowym 

terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.romaniszyn.com.pl 

2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do momentu 

upublicznienia modyfikacji. 

3. Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma 

na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania 

się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny. 



 

 

  
5. Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz do Krajowego Rejestru 

Agencji Zatrudnienia (KRAZ) w zakresie pośrednictwa pracy. 

6. Wykonawca powinien dysponować min. 2 pośrednikami pracy, którzy posiadają udokumentowane min. roczne 

doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie 

podobnym do niniejszego rozeznania rynku na podstawie oświadczenia. Przed podpisaniem umowy konieczne 

będzie dostarczenie dokumentów potwierdzających doświadczenie do Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(Zamawiający lub osoba działająca 

w imieniu Zamawiającego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. 
2. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy 

 

 


