ROZEZNANIE RYNKU

w ramach projektu
„Zbuduj swoją przyszłość!”
nr: RPDS.08.02.00-IP.02-02-025/18
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020,Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy,
Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy,

Realizacja:
- Indywidualne i kompleksowe pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników/czek projektu

Piła, 04.02.2020 r.
I.

ZAMAWIAJĄCY
S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn
ul. Różana Droga 1A
64-920 Piła
NIP 764-26-24-154

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu rozeznanie rynku określony w sekcji 6.5 „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
(Wytyczne z dnia 22.08.2019, obowiązują od 09.09.2019 r.).
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych.

III.
1.

2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Indywidualne pośrednictwo pracy wesprze uczestników projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
Usługa ta pozwoli na zainicjowanie i zorganizowanie kontaktu UP z potencjalnymi pracodawcami oraz
pozyskanie aktualnych ofert pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości danego uczestnika (minimum 3
oferty/UP).
Liczba godzin: średnio 6 godzin/osoba, liczba osób: 60*

IV.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
W postepowaniu mogą̨ wziąć́ udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia lub osobiście spełniają niżej wskazane wymagania (łącznie):
− Pośrednik powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pośrednictwo pracy/doradztwo
zawodowe/socjologia/pedagogika lub studia podyplomowe z pośrednictwa pracy/doradztwa
zawodowego lub certyfikaty/zaświadczenia oraz min. dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu
pośrednictwa pracy na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia (zwłaszcza znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy)
− Posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

V.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a) Termin składania ofert upływa 10.02.2020 roku o godzinie 12:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
b) Miejsce składania ofert: Biuro Projektów ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła.
c) Dopuszczalna forma składania ofert:
− przesyłka pocztowa/ kurierska/osobiście (w formie pisemnej) skierowana na adres ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła i
dostarczona w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od …… do …. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z
dopiskiem „Rozeznanie rynku”
− drogą elektroniczną na adres m.kozlowska @romaniszyn.com.pl z dopiskiem „Rozeznanie rynku”

VI.

ZAŁĄCZNIKI
Formularz ofertowy

*wskazana liczba osób może ulec zmianie, przy czym liczba uczestników będzie liczyła nie mniej niż 60 osób

FORMULARZ CENOWY
DANE WYKONAWCY:
Imię i nazwisko Wykonawcy /
Nazwa Wykonawcy
(w przypadku Wykonawców
prowadzących działalność
gospodarczą)
Dane teleadresowe Wykonawcy
(adres, nr telefonu)
Adres e-mail Wykonawcy
Numer rachunku bankowego
Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY:

Zadanie

Cena brutto za 1 godzinę zegarową

Realizacja pośrednictwa pracy

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania cenowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz że
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że spełniam wymogi wskazane w pkt. IV Rozeznania rynku.
3. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

Miejscowość ............................, dnia ....................................

.............................................................
(czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

