Włocławek, dnia 02.08.2021 r.

ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców
Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” (nr RPKP.09.02.01-04-0039/19)

W związku z realizacją projektu pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w
obszarze rewitalizacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie
społeczne, Podziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno –
Ekonomicznych SUKCES zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na
realizację zadania zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Reintegracja
społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”, które:
skierowane są do 120 uczestników Grup samopomocowych (GS) i 30 uczestników Warsztatów
dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby
uczestników wsparcia, po uzgodnieniu z Wykonawcą;

-

- Dla każdego uczestnika przewidziano średnio 3 godziny indywidualnych spotkań z Pośrednikiem – wg
zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie. (3 godz./os. x 150 os. = 450h) - 30h x 12 GS- tj.: 30h x 4GS=
120h w I edycji GS (IX-XII.2021), 30h x 4GS=120h w II edycji GS (V-VIII.2022) i 30h x 4GS= 120h w III
edycji GS (XII.2022-III.2023) oraz w 3 edycjach Warsztatów dla rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi: 30 h w I edycji Warsztatów (V-X.2021), 30h x w II edycji Warsztatów (I-VI.2022) i 30h w
III edycji Warsztatów (IX.2022-II.2023); Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu realizacji wsparcia,
po uzgodnieniu z Wykonawcą;
- wsparcie obejmować będzie:
- pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców,
- udostępnianie ofert pracy, zgodnych z wnioskami z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy
uczestnika (IPD), w tym z posiadanymi kwalifikacjami uczestników.
- inicjowanie i organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami projektu, na których pracodawca
przedstawia oferty pracy lub/i ma możliwość kontaktu z uczestnikami projektu zainteresowanymi
podjęciem pracy,
- udostępnienie pracodawcom poszukującym pracowników danych uczestników projektu w
zakresie umożliw. wstępną ocenę uczestnika proj. pod kątem ewentualnego zatrudnienia.
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Usługi pośrednictwa pracy obejmować będą również:
- określenie faktycznych potrzeb uczestników,
- identyfikację możliwych do podjęcia przez Pośrednika działań, jak najpełniej odpowiadającymi
oczekiwaniom i potrzebom uczestników, pozyskiwaniem i upowszechnianiem ofert pracy,
- informowaniem kandydatów do pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na
lokalnym rynku pracy.
Pośrednik będzie również poszukiwał pracodawców na odbycie stażu i będzie odpowiedzialny za ich
realizację. W ramach zadania zorganizowane zostaną 2 spotkania z pracodawcami. Spotkania z
pracodawcami będą miały charakter ogólny, informacyjno - rekrutacyjny. Na spotkaniach zostaną
przedstawione uczestnikom projektu oferty pracy. Pracodawcy poinformują również uczestników o
wymaganiach rekrutacyjnych itp. Każdy uczestnik otrzyma
średnio 3 oferty pracy.

Jednym z efektów (rezultatów) projektu jest osiągniecie odpowiednich wskaźników (w tym wskaźnika
zatrudnienia), które zostały określone przez Zamawiającego na następującym poziomie:
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 12,00%; źródło danych do
pomiaru wskaźnika: kopie umowy o pracę/ kopie umowy cywilno-prawnej/ dokument potwierdzający
prowadzenie działalności gospodarczej/ potwierdzenie rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna
poszukująca pracy/ dokument potwierdzający rozpoczęcie udziału w projekcie PI 9v lub CT8/ przypadku
uczestników w KIS i CIS- dokument potwierdzający zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego/ w
przypadku zatrudnienia w ZZ lub uczestników WTZ-dokument potwierdzający zatrudnienie na otwartym
rynku pracy, w tym PS. Sposób pomiaru wskaźnika: do 3 miesięcy od zakończenia udziału w proj.
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – 25,00 %; źródło danych do pomiaru wskaźnika: kopie umowy o pracę/ kopie
umowy cywilno-prawnej/ dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej/ potwierdzenie
rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna poszukująca pracy/ dokument potwierdzający rozpoczęcie
udziału w projekcie PI 9v lub CT8/ przypadku uczestników w KIS i CIS- dokument potwierdzający
zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego/ w przypadku zatrudnienia w ZZ lub uczestników WTZdokument potwierdzający zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym PS. Sposób pomiaru wskaźnika:
do 3 miesięcy od zakończenia udziału w proj.

Usługi pośrednictwa pracy realizowane i dokumentowane będą na wzorach dokumentów dostarczonych
przez Zamawiającego.
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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).
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, wsparcie w projekcie realizowane będą z
zachowaniem należytych procedur i środków ochrony sanitarnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia realizacji wsparcia 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 wsparcia będzie kontynuowana niezwłocznie po
ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej w regionie.
II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

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.
Wykonawca w formularzu ofertowym oświadcza, że spełnia warunki udziału w postepowaniu.
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

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium przypisując mu odpowiednią
wagę procentową:
a. Cena oferty brutto – 100%
Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium:
100. Sposób dokonania oceny ofert według kryterium „Cena”:
cena brutto najtańszej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów
badanej oferty
cena brutto oferty badanej
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Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
IV.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zaoferowaną cenę brutto za 1 godzinę realizacji usług pośrednictwa pracy prosimy podać w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania rynku i dostarczyć go w formie
papierowej do biura projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze
rewitalizacji” na adres biura projektu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES
Włocławek 87 – 800 ul.Młynarska 1a/3 lub przesłać w formie elektronicznej (scan oryginału dokumentu)
na adres: sise.sukces@onet.eu do dnia 11.08.2021 r. do godz. 15:00.

V.

OSOBA DO KONTAKTÓW

Dodatkowych informacji dot. projektu oraz przedmiotu zamówienia udziela p. Beata
Adamczewska, nr tel. 54 426 26 66.
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTOWY DOT. ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA PRACY W
RAMACH PROJEKTU pn.: „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym
w obszarze rewitalizacji” (nr RPKP.09.02.01-04-0039/19)

Imię i nazwisko Wykonawcy
.......................................................................................

.......................................................................................
Adres Wykonawcy
.......................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. rozeznania rynku na usługi pośrednictwa pracy w ramach
projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,
oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:

cena brutto 1 godziny
świadczenia usług pośrednictwa
pracy w ramach projektu
„Reintegracja społeczna
mieszkańców Włocławka, w tym
w obszarze rewitalizacji”,

................................................... zł
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam / nie spełniam *
warunków udziału w postepowaniu, tj. posiadam wykształcenie
wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające
realizację Pośrednictwa pracy, 3 letnie doświadczenie w
realizacji pośrednictwa pracy.

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