
 

 

 

  Inowrocław, dn. 02.10.2020r. 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU  

organizacja i przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy  

dla 60 Uczestników/czek projektu „Młodzi z POWERem” nr POWR.01.02.01-04-0110/19 

 

W związku z realizacją projektu: „Młodzi z POWERem” nr POWR.01.02.01-04-0110/19 S.T.R. Project 

Stanisław Romaniszyn zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przygotowanie 

i przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników/czek projektu „Młodzi 

z POWERem”  realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie 

osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm i/lub osób fizycznych mogących wykonać 

zamówienie i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia. W celu zapewnienia porównywalności 

wszystkich ofert Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Zleceniobiorcami 

w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 

przyczyny.  

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt realizacji 

zamówienia). 

 

Projekt skierowany jest do łącznie 60 [34K/26M], osób młodych w wieku 18-29 lat, w 100% biernych 

zawodowo, [w tym min.30 [17K/13M] osób o niskich kwalifikacjach, min.6[3K/3M] osób 

z niepełnosprawnościami oraz min.12 [7K/5M] osób nieuczestniczących w kształceniu/szkoleniu], 

zamieszkujących w rozum. KC w woj. kujawsko – pomorskim, z czego min. 18[10K/8M] osób na terenie 

miast średnich, w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, z wyłączeniem grupy 

określonej dla trybu konkursowego 1.3.1 POWER. 

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2020r. – 31.08.2021r. 

 

 

 

 



 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn   

ul. Różana Droga 1A,  64-920 Piła  

NIP 764-262-41-54 

REGON 302631770 reprezentowany przez Stanisława Romaniszyn – właściciela 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), przeprowadzane zgodnie 

z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

Ministerstwa Rozwoju (z dnia 22 sierpnia 2019 r.). 

 

III. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Pośrednictwo pracy kompleksowo i indywidualnie pomoże znaleźć zatrudnienie, zgodne z kwalifikacjami 

i kompetencjami wspieranej osoby.  

Podczas spotkań indywidualnych pośrednik zaprezentuje UP oferty (min. 3/UP) adekwatne do ich kwalifikacji 

i doświadczenia oraz pomoże przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych (m.in. zweryfikuje dokumenty 

aplikacyjne i omówi potencjalne pytania rekruterów), a także zainicjuje i zorganizuje kontakty 

z pracodawcami. Zakres  pośrednictwa  pracy  będzie  polegał  na  konieczności  stałego  kontaktu pośrednika  

z  Uczestnikami Projektu  i pracodawcami  (zbieranie  ofert  pracy,  analiza  zapotrzebowania  lokalnego  

rynku pracy  pod  kątem  opracowanych  dla Uczestników Indywidualnych Planów Działania w ramach 

Indywidulanej Ścieżki Reintegracji oraz konieczność pozyskania ofert pracy). W  przypadku  osób 

samozatrudnionych –pomoc w założeniu firmy. 

1.2. Liczba godzin: 6 godzin/osoba, liczba osób: 60 (1 godzina zegarowa = 45 minut lekcyjnych ) 

1.3. CPV: 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy 

 

2. Termin, miejsce realizacji wsparcia: listopad 2020-kwiecień 2021. Miejsce realizacji; województwo 

kujawsko-pomorskie, miasto: miejsce realizacji wsparcia zostanie wskazane przez Zamawiającego 

i będzie zależne od kwestii logistyczno-organizacyjnych, dogodnych dla UP.   

Spotkania będą organizowane w dni robocze i/lub weekendy w godzinach porannych i/lub popołudniowych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji wsparcia, z przyczyn 

uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych 

przez Zamawiającego. 

 

 

 



 

 

3. Wymagania wobec Oferentów: 

W postepowaniu mogą̨ wziąć́ udział Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia lub osobiście spełniają niżej wskazane wymagania (łącznie):  

- pośrednik pracy musi posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne oraz 

doświadczenie umożliwiające prowadzenie pośrednictwa pracy, przy czym minimalne doświadczenie 

zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata              

 - posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) w zakresie pośrednictwa pracy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych dokumentów przez Wykonawcę, 

w szczególności poprzez możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie 

szczegółowych informacji lub dowodów poświadczających złożone dokumenty.  Wszystkie załączone kopie 

dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

4. 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. 

 

IV. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

4.1. Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku. Wraz z ofertą należy dołączyć 

dokumentację potwierdzającą uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

4.2. Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty dot. realizacji tej usługi (w szczególności 

składki ZUS, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu (tam i z powrotem) na miejsce 

realizacji usługi. 

4.3. Niniejsze rozeznanie ma na celu udokumentowanie, że zamówienie zostanie wykonane po cenie nie 

wyższej niż cena rynkowa – Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż nie musi dokonać wyboru Wykonawcy 

z otrzymanych ofert.  Jednakże wybierając innego oferenta, aniżeli ten który złożył ofertę, nie może zlecić 

przedmiotu zamówienia za kwotę wyższą aniżeli najniższa wskazana przez Oferentów. 

4.4. Oferty należy dostarczyć do dnia 08.10.2020 (do godziny 14:00): 

- 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 8:00do 16:00 

(z wyłączeniem dni wolnych od pracy), a ostatniego dnia składania ofert do godziny 14:00 

lub  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej  

 

ROZEZNANIE RYNKU  

organizacja i przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy  

dla 60 Uczestników/czek projektu „Młodzi z POWERem” nr POWR.01.02.01-04-0110/19 

  

………………….., ………………………………….r.  

(miejscowość, data) 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy oraz adres mailowy: 

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

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

NIP: ............................................................................................................................................ 

REGON: .................................................................................................................................... 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie 

indywidualnego pośrednictwa pracy oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot 

zamówienia 

Cena jednostkowa brutto 

Liczba 

Uczestników/cz

ek 

Łączna kwota zamówienia brutto 

(A) (B) (AxB=C) 

organizacja i 

przeprowadzenie 

indywidualnego 

pośrednictwa pracy  

 

 

………………………….. 

60 

………………………….. 

Łączna wartość 

brutto 

 

……………………………….zł  

(słownie: ………………………………………………………………) 

1. Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje 

warunki w nim zawarte. 

2. W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Usługa będzie świadczona zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym oraz zgodnie 

z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być 

dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego). 

4.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża zgodyna przetwarzanie jego danych osobowych 

zawartych w złożonej ofercie oraz przyjmuje do wiadomości, że: 

a) Administratorem jego danych osobowych jest S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn 

b) jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozeznania rynku do realizacji zadań 

w projekcie,  

c) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

                                                 
*Niepotrzebne skreślić 



 

 

możliwości wzięcia udziału w procesie rozeznania rynku i będzie skutkować odrzuceniem oferty; 

d) ma prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 

5.  Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki niniejszego zapytania ofertowego tj. 

a) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) Oświadczam/y, iż posiadam/y doświadczenie, odpowiednią kadrę i kwalifikacje oraz 

znajduję/znajdujemy się      w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

c) Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego 

i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

d) Oświadczam/y, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 

 

 

........................................................                                          …………………………………… 

        (miejscowość i data)               podpis 


