ROZEZNANIE RYNKU
Piła, 20.07.2020 r.

w ramach projektu
„Młodzi z POWERem”
POWR.01.02.01-04-0110/19
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym
rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego

Realizacja:
- indywidualnych spotkań w ramach jobcoachingu dla 60 Uczestników/czek projektu

I.

ZAMAWIAJĄCY
S.T.R. Project
Stanisław Romaniszyn
ul. Różana Droga 1a
64-920 Piła
NIP 7642624154

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.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Jobcoaching jako skuteczne narzędzie wspierania rozwoju personalno-zawodowego pomoże UP
w trwałym wejściu na rynek pracy. Metoda ta szczególny nacisk kładzie na motywowanie do kształcenia
i poszerzania kompetencji osób niechętnych dokształcaniu się. Po zakończeniu udziału w Zadaniu 1
(Indywidualnego Planu Działania) wsparcie UP przejmie jobcoach z uprawnieniami doradcy zawodowego,
który wesprze realizację IPD, budując motywację UP i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze
zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji UP.
2. Coach (posiadający uprawnienia doradcy zawodowego) będzie pracował nad stałą motywacją UP
i pomoże im w rozwiązywaniu bieżących trudności w SFERZE ZAWODOWEJ. Wnioskodawca
zaplanował cykliczne spotkania indywidualne w toku projektu - 8 godz. lekcyjnych/ UP, które będą ważną
formą wsparcia dla wszystkich UP.
3. Liczba godzin: 8 godzin/osoba, liczba osób: 601

IV.

TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI
Lipiec 2020-kwiecień 2021. Miejsce realizacji: województwo kujawsko-pomorskie.
Zamawiający zastrzega iż ww. terminy oraz wartości mogą ulec zmianie. Dokładny termin oraz miejsce,
jak również ilość UP i/lub grup w danym dniu podana będzie z min. 5-dniowym wyprzedzeniem przez
Zamawiającego lub osobę do tego wyznaczoną w miejscu realizacji zajęć.
Możliwość przeprowadzenia wsparcia od poniedziałku do piątku, jak również możliwość wsparcia w
soboty i niedziele – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

V.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
W postepowaniu mogą̨ wziąć́ udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia lub osobiście spełniają niżej wskazane wymagania (łącznie):
 jobcoach musi posiadać co najmniej uprawnienia doradcy zawodowego, a zatem wykształcenie
wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne oraz doświadczenie umożliwiające prowadzenie
doradztwa zawodowego, przy czym, minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie
powinno być krótsze niż 2 lata oraz min.100 przeprowadzonych godzin coachingu.
 posiadają wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

V.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a) Termin składania ofert upływa 23.07.2020 roku o godzinie 12:00. Decyduje data wpływu. Oferty
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
b) Miejsce składania ofert: Biuro Projektów ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław.
c) Dopuszczalna forma składania ofert:
 przesyłką pocztową/ kurierską/osobiście (w formie pisemnej) skierowaną na ul. Dworcowa 65, 88-100
Inowrocław i dostarczona w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
(z wyłączeniem dni wolnych od pracy), a ostatniego dnia składania ofert do godziny 12:00
lub

wskazana liczba osób może ulec zmianie w przypadku rekrutacji większej ilości UP, przy zachowaniu oferowanej stawki przez
Oferenta

1



drogą elektroniczną na adres j.kostecka@romaniszyn.com.pl i z dopiskiem „Rozeznanie rynku – Młodzi
z POWERem”. W przypadku wyboru opcji elektronicznego złożenia oferty wraz z załącznikami,
dokument powinien w pierwszej kolejności zostać podpisany przez osoby upoważnione oraz – jeśli
dotyczy – potwierdzić „za zgodność z oryginałem” załączniki. Następnie dokument (wszystkie strony
dokumentu wraz z załącznikami) powinien zostać zeskanowany i zapisany w nieedytowalnym formacie
PDF uniemożliwiającym wprowadzenie zmian do jego treści. Wykonawca zapewnia odpowiednią
jakość skanu, gwarantując przy tym wyraźny odczyt i kompletność danych zawartych na dokumencie.
Decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego, tj. j.kostecka@romaniszyn.com.pl.

VI.

KRYTERIA OCENY OFERT
100% cena.
- cenę brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia zgodnie zapisami zapytania
ofertowego.

VII.

ZAŁĄCZNIKI
Formularz ofertowy

