Włocławek, dnia 25.09.2020 r.
ROZEZNANIE RYNKU NR 1
W RAMACH PROJEKTU
„PRACA Z POWEREM”
(nr POWR.01.02.01-04-0125/19)
W związku z realizacją projektu pn.: „PRACA Z POWEREM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe,
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno – Ekonomicznych SUKCES zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje:
„Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym
identyfikację oddalenia od rynku pracy osób młodych - IPD”






realizacja zadania: 01.11.2020 – 30.11.2020;
miejsce realizacji zadania: siedziba Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”: Włocławek ul. Młynarska 1A/3;
uczestnicy projektu: 60 osób (40K,20M) biernych zawodowo w wieku do 29 lat, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET) z województwa kujawsko – pomorskiego;
liczba godzin wsparcia: 3 godziny na 1 uczestnika (jedno spotkanie, 1 godz. = 45 min); łączny wymiar
wsparcia - 180 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
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności, ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania
danego zawodu oraz lokalnego rynku pracy.
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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).
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

II.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające opracowanie
Indywidualnego Planu Działania, min. 3-letnie doświadczenie
w opracowywaniu Indywidualnego
Działania m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, osób młodych.

Planu

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:
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 prosimy podać w Formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania rynku i dostarczyć go w formie papierowej do biura
projektu „PRACA Z POWEREM” na adres: Biuro projektu „PRACA Z POWEREM” ul. Młynarska 1A/3,
87 – 800 Włocławek lub przesłać w formie elektronicznej (scan oryginału dokumentu) na adres:
sise.sukces@onet.eu do dnia 05.10.2020 r. do godz. 15:00.
V.
OSOBA DO KONTAKTÓW
Dodatkowych informacji dot. projektu oraz przedmiotu zamówienia udziela p. Agata Kwiatkowska, nr tel. 54 426
26 66 wew. 13.
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTOWY DOT. ŚWIADCZENIA USŁUGI
„IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB MŁODYCH ORAZ DIAGNOZOWANIE MOŻLIWOŚCI

W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO,
W TYM IDENTYFIKACJA ODDALENIA OD RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH

- IPD”

W RAMACH PROJEKTU „PRACA Z POWEREM”
(nr POWR.01.02.01-04-0125/19)

Imię i nazwisko Wykonawcy

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

......................................................................................
Adres Wykonawcy
………………………………………………………………..

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. rozeznania rynku na usługi
„Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy osób młodych - IPD”
w ramach projektu „PRACA Z POWEREM”,
oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:

cena brutto 1 godziny
wsparcia

................................................... zł

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam/nie spełniam* warunków udziału w postępowaniu, tj.
 posiadam wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne
umożliwiające opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 posiadam min. 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu Indywidualnego Planu
Działania m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
biernych zawodowo, osób młodych.
* niepotrzebne skreślić

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