Włocławek, dnia 19.04.2021 r.

W związku z planowaną realizacją zamówienia na wykonanie zadań pn.:„ Indywidualnego
Planu Działania w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji”, „Grupowego Doradztwa Zawodowego”
oraz „Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy” realizowanych w ramach projektu „Reintegracja
społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”, Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno – Ekonomicznych SUKCES zwraca się z prośbą o wycenę w/w usług w oparciu
o przedstawiony opis przedmiotu zamówienia.
1. Projekt „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji” jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne,
Podziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.
2. Zamówienie składa się z trzech części i obejmuje:
CZĘŚĆ I - „Indywidualna Ścieżka Reintegracji w oparciu o Indywidualny Plan Działania(IPD)”













realizacja zadania: 01.04.2021 r. – 30.04.2021 r. (I edycja), 01.11.2021 r. – 30.11.2021 r.
(II edycja), 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.(III edycja).Zamawiający zastrzega sobie zmianę
terminu realizacji wsparcia, po uzgodnieniu z Wykonawcą
miejsce realizacji zadania: Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku ul. Okrzei 61. Zamawiający zastrzega sobie zmianę miejsca realizacji wsparcia po
uzgodnieniu z Wykonawcą;
uczestnicy projektu: 150 osób (K 110, M 40), w tym 20 osób (15K i 5M)-os. niepełnosprawne i
20 os.(15 K i 5 M) –os. doświadczające bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
zamieszkujących teren miasta Włocławek, ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby uczestników wsparcia, po uzgodnieniu z
wykonawcą
liczba godzin wsparcia: 1 godzina na 1 uczestnika (jedno spotkanie, 1 godz. = 60 min);
łączny wymiar wsparcia - 150 godzin;
zakres zadania: wsparcie realizowane będzie w formie 1 sesji - 1h x 150 os. i służyć będzie
wstępnemu określeniu możliwości i potrzeb uczestników projektu.
IPD zawierać będzie:
opis obecnej sytuacji uczestnika projektu,
zdiagnozowanie przyczyny jego pozostawania bez zatrudnienia,
opis zasobów, potencjalnych predyspozycji i potrzeb oraz działań, jakie powinny zostać podjęte,
by zwiększyć szanse na podjęcie zatrudnienia,
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terminy ich podjęcia.
IPD będzie, więc określał ewentualną konieczność uzupełnienia posiadanej wiedzy,
kompetencji lub kwalifikacji, kierunki kształcenia/dokształcenia, umożliwiając wybór najlepszej
możliwej dla uczestnika ścieżki kariery zawodowej.
Na podstawie informacji zawartych w IPD doradca zawodowy określi oraz wskaże optymalne
formy wsparcia w ramach projektu dla każdego uczestnika.
Wsparcie realizowane i dokumentowane będzie na wzorach dokumentów dostarczonych przez
Zamawiającego.
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.
CZĘŚĆ II - „Grupowe Doradztwo Zawodowe”







realizacja zadania: dla uczestników Grup Samopomocowych (GS): 01.05.2021 r. – 31.07.2021
r.(I edycja), 01.12.2021 r. – 28.02.2022 r.(II edycja), 01.08.2022 r. – 31.10.2022 r. (III edycja)
dla uczestników warsztatów dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi:
01.05.2021 r. – 31.10.2021 r.(I edycja), 31.01.2022 r. – 30.06.2022 r.(II edycja),30.09.2022 r. –
28.02.2023 r.(III edycja); Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu realizacji wsparcia po
uzgodnieniu z Wykonawcą;
miejsce realizacji zadania: Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku ul. Okrzei 61. Zamawiający zastrzega sobie zmianę miejsca realizacji wsparcia po
uzgodnieniu z Wykonawcą;
uczestnicy projektu:120 uczestników GS oraz 30 uczestników Warsztatów dla rodzin
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, zamieszkujących teren miasta Włocławek, ze
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w wieku
aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się
do objęcia wsparciem pomocy społecznej; Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby
uczestników wsparcia, po uzgodnieniu z Wykonawcą;
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forma realizacji zadania: zajęcia warsztatowe w 4 grupach (10 osobowych) x 3 edycje dla
uczestników GS oraz 1 grupa (10osobowa) x 3 edycje dla uczestników warsztatów dla rodzin
z problemami opiekuńczo - wychowawczymi;
liczba godzin wsparcia: 24 godziny na grupę; łączny wymiar wsparcia - 360 godzin (1 godzina
= 60 minut), zajęcia realizowane będą przez 3 dni/grupę po 6 godzin dziennie;
zakres zadania: na zajęciach realizowane będą m.in. następujące zagadnienia: Motywacja:
poczucie własnej wartości, automotywacja, sukces a własne możliwości; Ja i mój potencjał:
osobowość zawodowa, temperament zawodowy, cele zawodowe, mocne i słabe strony jako
atuty i bariery w osiąganiu sukcesu zawodowego, bilans własnych umiejętności i predyspozycji
zawodowych, samodyscyplina a utrzymane zatrudnienia; Poruszanie się po rynku pracy:
dokumenty aplikacyjne – CV, list motywacyjny, inne formy dokumentów aplikacyjnych formularze aplikacyjne, dokumenty Europass, zasady rekrutacji, autoprezentacja, rozmowa
kwalifikacyjna, rynek pracy.
Wsparcie realizowane i dokumentowane będzie na wzorach dokumentów dostarczonych przez
Zamawiającego.
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).
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.

CZĘŚĆ III – „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”





realizacja zadania: dla uczestników GS: 01.09.2021 r. – 31.12.2021 r.(I edycja), 01.05.2022 r.
– 31.07.2022 r.(II edycja), 01.12.2022 r. – 31.03.2023 r. (III edycja) dla uczestników warsztatów
dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi: 01.05.2021 r. – 31.10.2021 r.(I edycja),
01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.(II edycja),01.09.2022 r. – 28.02.2023 r.(III edycja); Zamawiający
zastrzega sobie zmianę terminu realizacji wsparcia po uzgodnieniu z Wykonawcą;
miejsce realizacji zadania: Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” we Włocławku ul. Młynarska 1A/3
Zamawiający zastrzega sobie zmianę miejsca realizacji wsparcia po uzgodnieniu z Wykonawcą;
uczestnicy projektu:120 uczestników Grup samopomocowych oraz 30 uczestników Warsztatów
dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, zamieszkujących teren miasta
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Włocławek, ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w
wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub
kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. Zamawiający zastrzega sobie
zmianę liczby uczestników wsparcia, po uzgodnieniu z Wykonawcą;
forma realizacji zadania: zajęcia warsztatowe w 4 grupach (10 osobowych) x 3 edycje dla
uczestników GS oraz 1 grupa (10osobowa) x 3 edycje dla uczestników warsztatów dla rodzin
z problemami opiekuńczo - wychowawczymi;
liczba godzin wsparcia: 10 godzin na grupę; łączny wymiar wsparcia - 150 godzin (1 godzina =
60 minut), zajęcia realizowane będą przez 2 dni/grupę po 5 godzin dziennie;
zakres zadania: na zajęciach realizowane będą m.in. następujące zagadnienia: Sposoby
poszukiwania pracy, techniki rekrutacji, Rozmowa kwalifikacyjna, profesjonalne przygotowanie
dokumentów aplikacyjnych, Stworzenie własnej oferty pracy, Analiza lokalnego rynku pracy,
Autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą (telefon oraz osobista), Najczęstsze pytania
pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej (omówienie pytań).
Wsparcie realizowane i dokumentowane będzie na wzorach dokumentów dostarczonych przez
Zamawiającego.
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).
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.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferty można składać na część I i/lub część II i/lub część III.

3. Wymagania dotyczące osób ubiegających się o realizację zamówienia:
Dla CZĘŚCI I: wykształcenie wyższe, kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego,3-letnie
doświadczenie w opracowywaniu i realizacji IPD, indywidualnego doradztwa zawodowego dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: niepełnosprawnych, bezrobotnych, biernych
zawodowo w woj. kujawsko - pomorskim.
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Dla CZĘŚCI II: wykształcenie wyższe, kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego,3 letnie
doświadczenie w prowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego, grupowych warsztatów
aktywizacji zawodowej, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:
niepełnosprawnych, bezrobotnych, biernych zawodowo w województwie kujawsko – pomorskim.
Dla CZĘŚCI III: wykształcenie wyższe, lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające
realizację Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy,3 letnie doświadczenie w realizacji
Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy, m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w tym: niepełnosprawnych, bezrobotnych, biernych zawodowo w woj. kujawsko pomorskim.
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.
4. 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
 Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.
5. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu, grupy docelowej oraz poszczególnych
form wsparcia uzyskać można u lub p. Beaty Adamczewskiej w biurze projektu Partnera we
Włocławku ul. Młynarska 1A/3 pok. nr 12 tel. 54 426 26 66, e-mail: sise.sukces@onet.eu.
6. Zaoferowaną cenę brutto w przeliczeniu na 1 godzinę realizacji zadania CZĘŚCI I i/lub CZĘŚCI
II i/lub CZĘŚCI III prosimy podać w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego pisma i dostarczyć go w formie papierowej do biura Partnera projektu pn.:
„Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym obszarze rewitalizacji” na adres
ul.Młynarska 1A/3, 87-800 Włocławek lub przesłać w formie elektronicznej (scan oryginału
dokumentu) na adres: sise.sukces@onet.eu do dnia 23.04.2021 r. do godz. 15:00
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Z poważaniem,
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FORMULARZ CENOWY
Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka,
w tym w obszarze rewitalizacji
(nr RPKP.09.02.01-04-0039/19)
- DORADCA ZAWODOWY –

Imię i nazwisko Wykonawcy

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

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

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

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

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

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

cena brutto 1 godziny wsparcia
w ramach części III - „Warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy”

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

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