Włocławek, dnia 05.11.2020 r.
ROZEZNANIE RYNKU NR 2
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), Centrum Edukacji i Kultury
„Zenit” Ryszard Girczyc zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje:
„Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami”







realizacja zadania: 01.12.2020 – 31.05.2021;
miejsce realizacji zadania: siedziba Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”: Włocławek ul. Młynarska 1A/3;
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: 6 godzin na 1 uczestnika - średnio 3 spotkania (1 godz. = 45 min);
łączny wymiar wsparcia – 360 godzin;
zakres zadania: Kompleksowe i indywidualne Pośrednictwo pracy,w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami uczestników obejmować będzie:

pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców (3 oferty dla każdego UP),

udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu,

inicjowanie i organizowanie spotkań pracodawców z uczestnikami projektu, na których pracodawca
przedstawia oferty pracy lub/i ma możliwość kontaktu z uczestnikami zainteresowanymi podjęciem
pracy,

udostępnienie pracodawcom poszukującym pracowników danych uczestników
projektu w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę pod kątem ewentualnego zatrudnienia,

informowanie kandydatów do pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na
lokalnym rynku pracy.
Pośrednik pracy zorganizuje 2 spotkania z pracodawcami,
na których
przedstawiać będą
oni oferty i/lub będą mieli możliwość kontaktu z uczestnikami zainteresowanymi podjęciem
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).
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W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, usługi Pośrednictwa pracy w projekcie
realizowane będą z zachowaniem należytych procedur i środków ochrony sanitarnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia realizacji usług Pośrednictwa pracy
w projekcie w sytuacji nagłego zwiększenia przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
wywołującego chorobę COVID-19 i wprowadzenia w całym kraju/regionie nowych ograniczeń,
obostrzeń i restrykcji. Zamawiający jednocześnie zapewnia, iż realizacja usług Pośrednictwa pracy
będzie kontynuowana niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej w kraju/regionie.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

II.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
Wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające realizację Pośrednictwa pracy. 3 letnie
doświadczenie w realizacji Pośrednictwa pracy - osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.
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: cezenit@op.pl
do dnia 13.11.2020 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.

2

Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTOWY DOT. ŚWIADCZENIA USŁUGI

KOMPLEKSOWE I INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W ZAKRESIE
UZYSKANIA ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA ZGODNEGO
Z KWALIFIKACJAMI I KOMPETENCJAMI
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
„Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami”
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 lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające realizację
Pośrednictwa pracy
 posiadam 3 letnie doświadczenie w realizacji Pośrednictwa pracy osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.
* niepotrzebne skreślić

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