
 
 

Piła, 23.07.2019r. 
 
 

ROZEZNANIE RYNKU NA  

NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY DLA 80 OSÓB 

W RAMACH PROJEKTU „NOWE MOŻLIWOŚCI” nr RPLU.11.01.00-06-0209/17 

W związku z realizacją projektu: „NOWE MOŻLIWOŚCI” nr RPLU.11.01.00-06-0209/17 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja 
„Romaniszyn” Sp. z o .o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na realizację Indywidualnego Pośrednictwa 
Pracy dla 80 Uczestników Projektu „Nowe możliwości” realizowanego w województwie lubelskim w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących 
wykonać zamówienie i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Zleceniobiorcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 
kalkulacji ceny. 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania przyczyny. W ramach przedstawionej kalkulacji, 
uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt realizacji zamówienia). 
 

Projekt skierowany jest do łącznie 80 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym1, zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego w województwie lubelskim pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo 

lub bezrobotnych), spośród których 100% (44K i 36M) to osoby z niepełnosprawnościami.  

 
1. Zamawiający: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o .o. ul. Różana Droga 1A, 94-920 Piła 
   Osoba uprawniona do reprezentowania firmy: Ewa Ślaga Tel. 570782409.  
 
2. Przedmiotem Rozeznania rynku:  

Zakres pośrednictwa pracy obejmuje:  

1. Wykonawca ma przeprowadzić indywidualną rozmowę z Uczestnikiem Projektu mającą na celu zebranie niezbędnych informacji  
w celu poszukiwania odpowiedniej pracy zgodnej z odbytym szkoleniem oraz zgodnej z przygotowanym przez Doradcę 
zawodowego IŚR (Indywidualna Ścieka Reintegracji). W ramach konsultacji indywidualnych Pośrednik pracy: 

a) dokona analizy opinii doradcy zawodowego, trenerów, pracodawców, 
b) dokona analizy dokumentacji Uczestników Projektu sporządzonej w trakcie projektu, 
c) przygotuje profilo osobiste i zawodowe (na podstawie zebranych informacji w toku projektu), 
d) pozyska odpowiednie oferty, 
e) dopasuje i udostępni oferty pracy Uczestnikom Projektu, 
f) zorganizuje spotkania pomiędzy Pracodawcą a Uczestnikami Projektu (rozmowy kwalifikacyjne), 
g) zweryfikuje samodzielne poszukiwanie pracy przez Uczestników/czki Projektu. 

Charakterystyka Usługi: 
Pośrednictwo pracy będzie miało charakter indywidualnych spotkań z łącznie 80 osób. 
Przewidywany czas wsparcia to łącznie 80UP x śr.6h = 480 godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut).  
 
Wykonawca zobowiązany będzie również do prowadzenia dokumentacji realizacji umowy oraz przekazania po ukończeniu zlecenia tj. list 
obecności, Karty Usług Pośrednictwa, zestawienie Romów kwalifikacyjnych, Przebieg spotkania z pośrednikiem pracy, protokołu odbioru, 
oświadczenia dotyczącego łącznego zaangażowania zawodowego oraz miesięcznej ewidencji za miesiąc wykonywania przedmiotu 
zamówienia (jeżeli dotyczy). 

                                                 
1 Zgodnie z definicją „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020” 



 
 

3. Termin realizacji: sierpień 2019 – lipiec 2020. Liczba kandydatów: 80. Miejsce realizacji; województwo lubelskie.   
  
4. Wymagania wobec Oferentów: 

 
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności (tj. posiadają wpis do Krajowego 

Rejestru Agencji Zatrudnienia – JEŚLI DOTYCZY), posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem 
technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane 
kwalifikacje. 

b) Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą wykształcenie wyższe wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 
przepisów o szkolnictwie wyższym (tj. wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia/psychologia/socjologia/pedagogika/doradztwo 
zawodowe/pośrednik pracy) lub kwalifikacje dot. problematyki rynku pracy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie 
dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

c) Posiadają lub zapewnią kadrę posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie jako Pośrednik pracy, przez które rozumie się 
minimum 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków Pośrednika Pracy. Na potwierdzenie spełniania tego 
warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć wypełniony życiorys.  
 

5. Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, 

teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni 
małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 

6. Forma i termin składania ofert: 
 
Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku. Składający ofertę winien wycenić koszt wynagrodzenia za 
przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenie i przeprowadzenie testu kompetencji. Załącznik nr 1 powinien być złożony wraz z 
CV i dokumentami potwierdzającymi wykształcenie. W przypadku składania Oferty przez firmę, należy załączyć do oferty wpis do KRAZ.  
 
Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty dot. realizacji tej usługi (w szczególności składki ZUS, koszty uzyskania 
przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi. 
 
Niniejsze rozeznanie ma na celu udokumentowanie, że zamówienie zostanie wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa – 
Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż nie musi dokonać wyboru Wykonawcy z otrzymanych ofert.  Jednakże wybierając innego oferenta 
aniżeli ten który złożył ofertę nie może zlecić przedmiotu zamówienia za kwotę wyższą aniżeli najniższa wskazana przez Oferentów. 
 
Oferty należy dostarczyć do Biura Zamawiającego przy ul. Różana Droga 1a, Piła lub drogą mailową na adres: ewa_slaga@smart-b.eu do 
dnia 26.07.2019 (mailowo do końca dnia, natomiast pocztą tradycyjną do godziny 16:00).  



 
 

Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej 
 

 
ROZEZNANIE RYNKU NA  

NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY DLA 80 OSÓB 

W RAMACH PROJEKTU  

„NOWE MOŻLIOWŚCI”  

 

………………….., ………………………………….r.  
(miejscowość, data) 

 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
NIP: .............................................................................................................................................. 
REGON: ........................................................................................................................................ 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy.  
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Rodzaj zajęć 
Cena jednostkowa brutto  Liczba godzin Łączna kwota zamówienia brutto 

(A) (B) (AxB=C) 

1. Pośrednictwo pracy  

 

 

………………………….. 

480h 

………………………….. 

Łączna wartość brutto  

 

 

……………………………….zł (słownie: ………………………………………………………………) 

 

 
1. Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte. 
2. W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
3. Usługa będzie świadczona zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym oraz zgodnie z harmonogramem 

określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego). 

5.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża zgodyna przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonej ofercie 
oraz przyjmuje do wiadomości, że: 

a) Administratorem jego danych osobowych jest Centrum Edukacji i Zarządzania „ROMANISZYN” Sp. z o.o. 
b) jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do realizacji zadań w projekcie,  
c) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w 

procesie rekrutacji i będzie skutkować odrzuceniem oferty; 
d) ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

 
6.  Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego 
 

 

 

 

 

........................................................                                          ……………………………………….. 
(miejscowość i data)         podpis 

                                                 
*Niepotrzebne skreślić 


