
 
 

Piła, 25.03.2019r. 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NA  

 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WSPARCIA Z ZAKRESU LIFE COACHINGU 

W RAMACH PROJEKTU „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” NR RPWP.07.01.02-30-0027/17 

 

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) 

ul. Różana Droga 1A NIP: 764-237-36-57 zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania 

rynku na realizację wsparcia z zakresu Life coachingu dla 100 Uczestników Projektu pn. „KROK 

W PRZYSZŁOŚĆ” NR RPWP.07.01.02-30-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 - Włączenie 

społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty 

konkursowe. 

 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i dotyczy 

rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego 

https://romaniszyn.com.pl/projekty-ue/krok-w-przyszlosc/ 

 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących wykonać zamówienie 

i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia. Postępowanie nie zobowiązuje Zamawiającego 

do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem, który złożył ofertę.  

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji 

ceny. 

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt 

realizacji zamówienia). 

 

Głównym celem projektu do 31.10.2019 r. jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy docelowej 100 

os. (60K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających biernymi 

zawodowo i zamieszkujących w woj. wielkopolskim (=WWLKP) według KC, na obszarach o najniższym 

stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, z których: 

 10 os. (6K/4M) to os. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

 20 os. (12K/8M) to os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki; 



 
 70 os. (42K/28M) to os. korzystające z PO PŻ (przy czym zakres wsparcia dla tych osób nie 

powiela działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ). 

- zamieszkujących tereny województwa wielkopolskiego, tj.: region powiatu pilskiego, czarnkowsko-

trzcianeckiego, chodzieskiego, złotowskiego. 

 

1. Zamawiający:  

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) ul. 

Różana Droga 1A NIP: 764-237-36-57. 

Osoba uprawniona do reprezentowania firmy: Joanna Kostecka, e-mail: 

j.kostecka@romaniszyn.com.pl, tel. 791 755 454  

 

2. Przedmiot Rozeznania rynku:  

Przedmiotem rozeznania rynku jest przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia z zakresu life 

coachingu. 

 

Charakterystyka Usługi: 

Innowacyjny Life coaching wzmacniający kompetencje społeczne – pakiet usług zawierający szkolenia 

z coachem (dla 100 UP) – (2 edycje x 5 grup x 10 osób x 60 godz.). Budowanie motywacji 

Uczestnika/czki Projektu i pomaganie w rozwiązaniu bieżących trudności w sferze zawodowej. Zajęcia 

ukierunkowane będą na rozwijanie kompetencji społecznych, sztukę asertywności, budowanie 

samooceny, skuteczne sposoby komunikacji, zarządzanie czasem i budżetem domowym, nieśmiałość́, 

pewność́ siebie, motywacja, osiągnięcie konkretnego celu, odnalezienie ścieżki życiowej, zarządzanie 

czasem, organizacja swojej pracy, relacje międzyludzkie, związki partnerskie, nawiązywanie relacji, 

emocje, uwalnianie destruktywnych emocji, praca ze stresem, zmiana przekonań́, zmiana nawyków. 

Spotkania będą odbywały się w 10-cio osobowych grupach dopasowanych względem siebie na 

rozwiązywanie podobnych problemów. 

W ramach wsparcia celem wzmocnienia własnej samooceny i "wyjścia do ludzi" UP również odbędą 

wizytę w teatrze i/lub w operze (koszt wizyty w teatrze i operze nie stanowi przedmiotu 

zamówienia).  

 

Wymiar godzinowy zajęć: 1 grupa x 60 godz.* (nie więcej niż 5h/dzień). 

*60 godz. = 45 min. 

 

Możliwość przeprowadzenia wsparcia od poniedziałku do piątku, a w przypadku UP uczestniczących 

w szkoleniach/stażach w soboty i niedziele. 

 

Wykonawca w ramach przeprowadzonego wsparcia zapewni: 

a) Trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe,  



 
b) niezbędne materiały szkoleniowe (m.in. notes, długopis, książka tematyczna/skrypt w formie 

wydruku), 

c) salę, na której będzie realizowany program wsparcia, 

d) susz konferencyjny. 

 

3. Termin oraz miejsce realizacji:  

kwiecień-wrzesień 2019. Miejsce realizacji: tereny województwa wielkopolskiego, tj.: region powiatu 

pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, złotowskiego. 

 

Zamawiający zastrzega iż ww. terminy oraz wartości mogą ulec zmianie. Dokładny termin oraz miejsce, 

jak również ilość UP i/lub grup w danym dniu podana będzie z min. 3-dniowym wyprzedzeniem przez 

Zamawiającego lub osobę do tego wyznaczoną w miejscu realizacji zajęć. 

 

4. Wymagania wobec Oferentów: 

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

 Wykonawca posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz doświadczenie umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia;  

 Wykonawca dysponuje kadrą specjalistów posiadających wykształcenie wyższe/ zawodowe lub 

certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz 

doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia. 

B. Posiadają lub zapewnią kadrę, posiadającą min. 200 przeprowadzonych godzin jako 

Trener/Psycholog w tematyce wsparcia na którą składana jest oferta. Na potwierdzenie 

spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest wypełnić tabelę w Załączniku nr 1. 

 

Udział podwykonawców: 

Zamawiający nie wyklucza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Jednakże w sytuacji, gdy 

Oferent będzie podzlecał zadanie – osoby zaangażowane w realizację zadań muszą spełniać wszystkie 

wymagania w niniejszym zapytaniu.  

 

5. Forma i termin składania ofert: 

Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku. Składający ofertę winien wycenić 

koszt wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia z zakresu life coachingu. Załącznik 

nr 1 powinien być złożony wraz z CV trenera.  

 



 
Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty dot. realizacji tej usługi (w szczególności 

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

sale). 

 

Oferty należy dostarczyć do Biura Zamawiającego przy ul. Różana Droga 1 A,64-920 Piła lub drogą 

mailową na adres: j.kostecka@romaniszyn.com.pl do dnia 29.03.2019 (mailowo do końca dnia, 

natomiast osobiście do godziny 15:30, a pocztą tradycyjną – do dnia 29.03.2019 i decyduje data 

doręczenia oferty (oferty poza ww. datą nie będą brane pod uwagę)).  



 
Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NA  

 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WSPARCIA Z ZAKRESU LIFE COACHINGU 

W RAMACH PROJEKTU „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” NR RPWP.07.01.02-30-0027/17 

 

………………….., ………………………………….r.  

(miejscowość, data) 

 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

NIP: .............................................................................................................................................. 

REGON: ........................................................................................................................................ 

e-mail........................................................................................................................................ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie 

wsparcia z zakresu life coachingu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Rodzaj zajęć 
Cena jednostkowa brutto  

Łączna liczba 

godzin dla 10 

grup 

Łączna kwota zamówienia brutto 

(A) (B) (AxB=C) 

Przygotowanie i 

przeprowadzenie wsparcia z 

zakresu life coachingu ………………………….. 

600 h 

………………………….. 

Łączna wartość brutto  
……………………………….zł (słownie: 

………………………………………………………………) 

 

 

Oświadczam, że spełniam wymogi określane w punkcie 4. rozeznania rynku na przygotowanie i 

przeprowadzenie wsparcia z zakresu life coachingu w ramach projektu „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” nr 

RPWP.07.01.02-30-0027/17. 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 



 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - 

usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data)      podpis 

 


