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Gorzów Wielkopolski, 24.05.2016 r. 

 

Rozeznanie rynku 
 

na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa 
pracy i pośrednictwa pracy w ramach projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej 

dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego 
 z grupy NEET w wieku 15-29 l.” 

  

Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie 
indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego poradnictwa pracy i pośrednictwa pracy w ramach projektu 
„Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. 
lubuskiego z grupy NEET w wieku 15-29 l.” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Działanie: 1.2, 
Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Projekt realizowany jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Clar System S.A. w okresie 
01.05.2016 r.  do 31.05.2017 r. na terenie województwa lubuskiego. 
 
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
1. Szacunkowa wartość zamówienia to kwota pomiędzy 20 000 zł a 50 000 zł, z kwoty tej wynika przyjęcie trybu 
rozeznania rynku dla wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 400 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego, 
indywidualnego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy mających na celu indywidualizację wsparcia oraz pomoc 
w określeniu ścieżku rozwoju zawodowego dla biernych zawodowo  40 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat 
zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego należących do grupy NEET.  
Kod CPV: 85312320-8 - usługi doradztwa 
W skład zamówienia wchodzić będą następujące zadania: 
 

A. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla uczestnika/czki projektu; w skład zadania wchodzić 
będzie: 

 zbadanie stopnia oddalenia poszczególnych uczestników/czek od rynku pracy,  

 zidentyfikowanie potrzeb poszczególnych uczestników/czek i ich możliwości w zakresie rozwoju zawodowego, 

 ułożenie dla każdego/ej uczestnika/czki ścieżki wsparcia dedykowanej jego/jej indywidualnym potrzebom wraz 
z określeniem planowanych terminów realizacji wsparcia. 

W ramach zadania każdy/a uczestnik/czka weźmie udział w 4 godzinach indywidualnych spotkań. Oprócz w/w działań 
tworzenie IPD obejmie również kwestie psychologiczne, zdrowotne, społeczne i rodzinne. 
 

B. Indywidualne sesje poradnictwa zawodowego. W skład zadania wchodzić będzie: 

 diagnoza potencjału zawodowego poszczególnych uczestników/czek projektu, 



 
 
 
 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
 

 
„Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców 

 woj. lubuskiego z grupy NEET w wieku 15-29 l.” 
 
Lider Projektu:                                                 Partner: 

 
  

St
ro

n
a2

 

 wsparcie uczestników/czek w planowaniu swojego dalszego rozwoju zawodowego, 

 wsparcie uczestników/czek w zakresie wyboru odpowiedniego miejsca odbywania stażu zawodowego, 

 udzielanie uczestników/czek porad nt. praktycznych aspektów poruszania się po rynku pracy. 
W ramach zadania realizowanego w formule indywidualnych spotkań z poszczególnymi osobami przewiduje się średnio 
3 godziny poradnictwa na każdego uczestnika/czkę projektu. 
 

C. Indywidualne sesje pośrednictwa pracy. W skład zadania wchodzić będzie: 

 wsparcie uczestników/czek projektu w zdobyciu i podjęciu zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, 

 pozyskiwanie odpowiednich ofert pracy dla uczestników/czek projektu, 

 wsparcie uczestników/czek projektu w poruszaniu się po rynku pracy – nauka wyszukiwania ofert pracy, 
budowanie umiejętności przygotowania CV, przygotowywanie do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. 

W ramach zadania realizowanego w formule indywidualnych spotkań z poszczególnymi osobami przewiduje się średnio 
3 godziny pośrednictwa pracy na każdego uczestnika/czkę projektu. 
 
Całość zadania obejmuje przeprowadzenie 400 godzin (godzina = godzina zegarowa), Wsparcia w formie stworzenia 
IPD, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla 40 osób, przy średnim podziale 10 godz./uczestnika/czkę. 
Zadanie będzie wykonywane w okresie od czerwca 2016 do kwietnia 2017r. 
 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne zadania tj. oferta musi dotyczyć realizacji 
wszystkich wymienionych zadań/ścieżki uczestnictwa dla jednego uczestnika/czki. 
Do realizacji zadania ze względu na łączną liczbę godzin wsparcia podpisane zostaną umowy z maksymalnie dwoma 
Oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty. 
 
3. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie: 

 wykształcenie wyższe i kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, 

 minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w roli doradcy zawodowego, 

 doświadczenie w pracy z młodymi osobami niepełnosprawnymi (ON), 
Spełnienie przez Oferentów w/w wymagań odbywać się będzie na podstawie oświadczenia nt. ich kwalifikacji 
i doświadczenia zawodowego złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do rozeznania rynku.  
Brak przesłania podpisanego Oświadczenia lub niespełnienie przez Oferenta w/w wymagań będzie skutkowało 
wykluczeniem oferty z postępowania. 
 
4. Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Kontraktor Sp. z o.o. oraz Clar System 
S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich 
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, przy czym 
przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: 

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Spełnienie przez Oferentów w/w wymagań odbywać się będzie na podstawie Oświadczenia o braku powiązań 
z Zamawiającym i/lub Partnerem Projektu osobowo lub kapitałowo złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do rozeznania rynku. 
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Brak przesłania podpisanego Oświadczenia lub niespełnienie przez Oferenta w/w wymagań będzie skutkowało 
wykluczeniem oferty z postępowania. 
 
5. Zatrudnienie doradców zawodowych będzie miało miejsce na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
 
6. Sposób wyboru ofert: cena brutto za 1 godz. wsparcia – 100% 
X = (Xm : Xc) x 100 pkt 
Gdzie: 
X – liczba punktów za kryterium cena brutto za 1 godz. wsparcia 
Xm – najniższa cena brutto za 1 godz. wsparcia spośród wszystkich złożonych ofert 
Xc – cena brutto za 1 godz. wsparcia oferty ocenianej 
Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Ocenie 
poddawane będą tylko oferty, które nie zostały wykluczone z postępowania. 
 
Zgodnie z punktem 2 rozeznania rynku przewiduje się zatrudnienie maksymalnie dwóch Oferentów, którzy złożą 
najkorzystniejsze oferty. W przypadku, gdy wszyscy Oferenci złożą oferty, w których cena brutto za 1 godz. wsparcia 
przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, rozeznanie rynku zostanie przeprowadzone 
powtórnie. W przypadku, gdy więcej niż dwóch Oferentów złoży oferty, które uzyskają maksymalną liczbę punktów, 
Zamawiający podpisze umowy ze wszystkimi Oferentami, których oferty uzyskały maksymalną liczbę punktów, a 
zadanie zostanie podzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkich tych Oferentów. 
 
7. Zawartość oferty:  
Kompletna oferta musi zawierać:  
 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1, wraz z ceną usługi. 
2. Oświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje –Załącznik nr 2. 
3. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

z Zamawiającym i/lub Partnerem Projektu. 
 
Ofertę i oświadczenia prosimy składać wyłącznie na załączonych do ogłoszenia formularzach. 
 

8. Termin składania ofert: 01.06.2016, godzina 16.00. 

Informacja o rozstrzygnięciu rozeznania rynku pojawi się na stronie internetowej Zamawiającego, prócz tego każdy 
Oferent otrzyma informację drogą mailową. 
 

9. Miejsce i sposób składania ofert (alternatywnie):  

1. Mailowo na adres j.sokolnicka@kontraktor.biz.pl. W przypadku ofert składanych drogą mailową, należy 
załączyć podpisane przez Oferenta czytelne skany dokumentów. W temacie wiadomości prosimy umieszczać 
„Doradca zawodowy”. 

2. Osobiście w biurze projektu, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 34 pok.409. 

3. Pocztą, na adres biura projektu podany powyżej, z dopiskiem: „Doradca zawodowy” (decyduje termin 
dostarczenia przesyłki pod wskazany adres). 

 

10. Osoba do kontaktu: Kierownik projektu Joanna Sokolnicka, tel. 666 012 538 

mailto:j.sokolnicka@kontraktor.biz.pl

