Włocławek, dnia 14.12.2020 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 1
W RAMACH PROJEKTU
„KUJAWSKO – POMORSKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA”
Nr RPKP.08.05.02-0234/20
1. W związku z realizacją projektu pn.: „Kujawsko - pomorski program wsparcia osób odchodzących
z rolnictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Stowarzyszenie
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze
rozeznania rynku.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie składa się z trzech części i obejmuje:
CZĘŚĆ I - „Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez opracowanie i wdrożenie Indywidualnego
Planu Działania (IPD)”







realizacja zadania: 01.01.2020 – 28.02.2020;
miejsce realizacji zadania: siedziba Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”: Włocławek ul. Młynarska 1A/3;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz miejsca realizacji zadania.
uczestnicy projektu: 55 osób (33K, 22M) odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o
powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujący
podjąć zatrudnienie poza rolnictwem, zamieszkujący województwo kujawsko - pomorskie;
liczba godzin wsparcia: 3 godziny na 1 uczestnika (jedno spotkanie, 1 godz. = 45 min); łączny wymiar
wsparcia - 165 godzin;
zakres zadania: wsparcie realizowane będzie w formie indywidualnych rozmów doradcy zawodowego
z każdym uczestnikiem projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD), o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
IPD stanowił będzie diagnozę potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego
uwzględniającą predyspozycje uczestników projektu. Na jego podstawie udzielane będzie późniejsze
wsparcie w ramach projektu.










IPD zawierał będzie w szczególności:
opis dotychczasowej ścieżki edukacyjno – zawodowej,
opis obecnej sytuacji,
zdiagnozowane przyczyny pozostawania bez zatrudnienia,
opis działań możliwych do zastosowania w ramach określonej pomocy,
opis działań planowanych do samodzielnej realizacji przez uczestników w celu poszukiwania pracy,
planowane terminy realizacji poszczególnych działań,
formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą zawodowym,
termin i warunki zakończenia realizacji IPD.
Na podstawie informacji zawartych w IPD doradca zawodowy określi oraz wskaże optymalne formy
wsparcia w ramach projektu dla każdego uczestnika. Dzięki temu wsparcie udzielane w ramach projektu
dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, wynikających z ich
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aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności, ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania
danego zawodu oraz lokalnego rynku pracy.
Wsparcie realizowane
przez Zamawiającego.

i

dokumentowane

będzie

na

wzorach

dokumentów

dostarczonych

Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie metod, materiałów i narzędzi
wykorzystywanych podczas spotkań do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, elastyczne godziny
wsparcia), a także zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in. dbałość o sprzęt, minimalną
ilość drukowanych materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku obustronnego i oszczędności tonera).
CZĘŚĆ II - „Grupowe Doradztwo Zawodowe”









realizacja zadania: 01.08.2019 – 30.09.2019;
realizacja zadania: 01.01.2020 – 31.03.2020;
miejsce realizacji zadania: siedziba Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”: Włocławek ul. Młynarska 1A/3;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz miejsca realizacji zadania.
uczestnicy projektu: 55 osób (33K, 22M) odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne
o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujący
podjąć zatrudnienie poza rolnictwem, zamieszkujący województwo kujawsko - pomorskie;
forma realizacji zadania: zajęcia warsztatowe w 5 grupach (10-11 osobowych);
liczba godzin wsparcia: 12 godzin na grupę; łączny wymiar wsparcia - 60 godzin (1 godzina = 45 minut),
zajęcia realizowane będą przez 2 dni/grupę po 6 godzin dziennie;
zakres zadania: lokalny rynek pracy (m.in.specyfika lokalnego rynku pracy, tendencje na rynku pracy,
lokalni pracodawcy – potrzeby, wymagania, preferencje…), Poszukiwanie pracy (m.in. planowanie kariery
zawodowej, wyznaczanie i osiąganie celów zawodowych, sposoby poszukiwania pracy, umiejętności
przydatne w trakcie poszukiwania pracy), Techniki rekrutacji pracowników(m.in. analiza dokumentów
aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, (indywidualne lub grupowe ćwiczenia symulacyjne),
Autoprezentacja i sztuka dobrego pierwszego wrażenia (m.in.ty–postrzeganie siebie, pozytywne myślenie,
elementy skutecznej autoprezentacji, podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej(komunikacja
werbalna niewerbalna),umiejętność określenia własnych atutów oraz wad, tworzenie własnego
pozytywnego wizerunku), Dokumenty aplikacyjne(m.in. podstawowe dokumenty aplikacyjne, ogólne
zasady sporządzania CV i listu motywacyjnego, najczęściej popełniane błędy podczas sporządzania
dokumentów aplikacyjnych, konstruowanie CV i listu motywacyjnego w odpowiedzi na konkretne oferty
pracy), Rozmowa kwalifikacyjna(m.in. charakter rozmowy kwalifikacyjnej, rodzaje rozmów kwalifikacyjnych,
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, oczekiwania pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
najczęściej zadawane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby radzenia sobie ze stresem,
symulacje rozmów kwalifikacyjnych –ćwiczenia praktyczne)
Wsparcie realizowane
przez Zamawiającego.

i

dokumentowane

będzie

na

wzorach

dokumentów

dostarczonych

Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie metod, materiałów i narzędzi
wykorzystywanych podczas zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników projektu), a także zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in. dbałość o sprzęt, minimalną ilość drukowanych
materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku obustronnego i oszczędności tonera).
CZĘŚĆ III - „Indywidualne Doradztwo Zawodowe”



realizacja zadania: 01.03.2020 – 30.09.2020;
miejsce realizacji zadania: siedziba Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”: Włocławek ul. Młynarska 1A/3;
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz miejsca realizacji zadania.
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uczestnicy projektu: 55 osób (33K, 22M) odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne
o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujący
podjąć zatrudnienie poza rolnictwem, zamieszkujący województwo kujawsko - pomorskie;
liczba godzin wsparcia: 3 godzin na 1 uczestnika (dwa spotkania, 1 godz. = 45 min);
łączny wymiar wsparcia - 165 godzin;
zakres zadania: pomoc w realizacji celów określonych w trakcie IPD, udzielanie informacji o rynku
szkoleniowym / edukacyjnym w celu wyboru właściwej formy podniesienia kwalifikacji/ kompetencji,
uzupełnienia wykształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy i określonymi preferencjami zawodowymi
podczas IPD, pomoc w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy
(udzielaniu informacji o zawodach, lokalnym rynku pracy, udzielanie porad z wykorzystaniem
standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, badaniu
zainteresowań/uzdolnień zawodowych), udzielanie informacji nt. instytucji, które mogą pomóc UP
w podjęciu zatrudnienia (w tym znajdujących się blisko miejsca zamieszkania UP), pomoc w adaptacji
do nowej sytuacji w miejscu pracy / u pracodawcy na stażu zawodowym, pomoc w przygotowaniu
do podjęcia roli pracownika, udzielanie informacji o zawodach, wymaganych umiejętnościach, cechach
psycho-fizycznych, warunkach pracy itp., udzielanie wskazówek, porad, instrukcji w celu powrotu/wejścia
na rynek pracy, uzyskania zatrudnienia/samozatrudnienia i usamodzielnienia się.
Wsparcie realizowane
przez Zamawiającego.

i

dokumentowane

będzie

na

wzorach

dokumentów

dostarczonych

Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie metod, materiałów i narzędzi
wykorzystywanych podczas spotkań do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, elastyczne godziny
wsparcia), a także zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in. dbałość o sprzęt, minimalną
ilość drukowanych materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku obustronnego i oszczędności tonera).
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty można składać na część I i / lub część II i/lub część III.
II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
Dla CZĘŚCI I: wykształcenie wyższe, lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające realizację,
minimum 2-letnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji IPD.
Dla CZĘŚCI II: wykształcenie wyższe, lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające realizację
Grupowego Doradztwa Zawodowego. 2 letnie doświadczenie w realizacji Grupowego Doradztwa
Zawodowego.
Dla CZĘŚCI III: wykształcenie wyższe, lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające realizację
Indywidualnego Doradztwa Zawodowego. 2 letnie doświadczenie w realizacji Indywidualnego Doradztwa
Zawodowego.
Wykonawca w formularzu ofertowym oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia w procedurze rozeznania rynku zobowiązany jest w ciągu 2 dni
od rozstrzygnięcia postępowania do dostarczenia Zamawiającemu CV (życiorys zawodowy) wraz z kserokopią
dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
III.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium przypisując mu odpowiednią
wagę procentową:
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a. Cena oferty brutto – 100%
2. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100.
3. Sposób dokonania oceny ofert według kryterium „Cena”:

C=

cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty badanej

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
IV.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zaoferowaną cenę brutto w przeliczeniu na 1 godzinę realizacji zadania CZĘŚCI I i/lub CZĘŚCI II i/lub CZĘŚCI III
prosimy podać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania rynku
i dostarczyć go w formie papierowej do biura projektu „Kujawsko - pomorski program wsparcia osób
odchodzących z rolnictwa na adres: Biuro projektu „Kujawsko - pomorski program wsparcia osób odchodzących
z rolnictwa ul. Młynarska 1A/3, 87 – 800 Włocławek lub przesłać w formie elektronicznej (scan oryginału
dokumentu) na adres: sise.sukces@onet.eu do dnia 21.12.2020 r. do godz. 15:30.

V.
OSOBA DO KONTAKTÓW
Dodatkowych informacji dot. projektu oraz przedmiotu zamówienia udziela p. Agata Kwiatkowska, nr tel. 54 426
26 66 wew. 13.

14.12.2020 r. ..........................................................
data i podpis Zamawiającego
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTOWY DOT. ŚWIADCZENIA USŁUG
DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU
„KUJAWSKO - POMORSKI PROGRAM WSPARCIA OSÓB
ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA”
Nr RPKP.08.05.02-0234/20

Imię i nazwisko Wykonawcy

Adres Wykonawcy

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

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

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. rozeznania rynku na usługi doradztwa zawodowego
w ramach projektu „Kujawsko - pomorski program wsparcia osób odchodzących z rolnictwa
oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:

cena brutto 1 godziny
wsparcia w ramach
części I - „Indywidualny
Plan Działania”

cena brutto 1 godziny
wsparcia w ramach
części II - „Grupowe
doradztwo zawodowe”

cena brutto 1 godziny
wsparcia w ramach
części III „Indywidualne
doradztwo zawodowe”

................................................... zł
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam/nie spełniam * warunków udziału w postępowaniu,
tj. posiadam wykształcenie wyższe, lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające
realizację, minimum 2-letnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji IPD.

................................................... zł
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam/nie spełniam * warunków udziału w postępowaniu,
tj. posiadam wykształcenie wyższe, lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające realizację
Grupowego Doradztwa Zawodowego. 2 letnie doświadczenie w realizacji Grupowego Doradztwa
Zawodowego.
................................................... zł
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam/nie spełniam * warunków udziału w postępowaniu,
tj. posiadam wykształcenie wyższe, lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające
realizację Indywidualnego Doradztwa Zawodowego. 2 letnie doświadczenie w realizacji
Indywidualnego Doradztwa Zawodowego.

* niepotrzebne skreślić

……………….......................……………………………
data i podpis Wykonawcy
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