
	
	
	

 

	 	 	
	
	

	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cmolas	dnia	23.04.2018	r.	

	

ROZEZNANIE	RYNKU	–	DORADCA	ZAWODOWY		

W	 związku	 z	 realizacją	 przez	 Centrum	 Animacji	 Społecznej	 projektu	 pn.	 „Zintegrowani”	 realizowanego		

w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Podkarpackiego,	 Działanie	 8.1	 Aktywna	

Integracja	 Społeczna	 osób	 zagrożonych	 ubóstwem	 lub	 wykluczeniem	 społecznym	 prosimy		

o	 przedstawienie	 w	 ramach	 rozeznania	 rynku	 oraz	 w	 celu	 oszacowania	 wartości	 zamówienia	 wstępnej	

kalkulacji	ceny.		

	

DORADCA	ZAWODOWY	

I. DANE	ZAMAWIAJĄCEGO		

Centrum	Animacji	Społecznej	z	siedzibą	w	Cmolasie	273,	36-105	Cmolas.	

II. TRYB	UDZIELENIA	ZAMÓWIENIA		

Postępowanie	 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	19	lipca	2017	r.).		

Niniejsze	 postępowanie	 ofertowe	 nie	 jest	 prowadzone	w	 oparciu	 o	 przepisy	 ustawy	 z	 dnia	 29	

stycznia	2004	roku	Prawo	zamówień	publicznych.		

III. OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA		

Zamówienie	dotyczy:		

Kod	CPV	85312320-8	Usługi	doradztwa		

Przedmiotem	 rozeznania	 rynku	 jest	 przeprowadzenie	 indywidualnych	 spotkań	 z	 doradcą	

zawodowym	 Uczestników/czek	 Projektu	 „Zintegrowani”,	 współfinansowanego	 przez	 Unię		

Europejską	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	Projekt	skierowany	jest	do	40	Osób	

Niepełnosprawnych	 (25K,	 15M),	 zagrożonych	wykluczeniem	 społecznym,	 o	 umiarkowanym	 lub	

znacznym	 stopniu	 niepełnosprawności,	 często	 z	 niepełnosprawnościami	 sprzężonymi,	

zamieszkujących	 tereny	 powiatów:	 jasielskiego,	 strzyżowskiego,	 brzozowskiego,	 leskiego,	

bieszczadzkiego,	kolbuszowskiego,	leżajskiego.		

Projekt	realizowany	jest	w	okresie	od	01.03.2018	r.	do	30.06.2019	r.	

	



	

	
	 		 	 	

	

Zakres	zamówienia	obejmuje:		

1) Indywidualną	 rozmowę	 doradczą	 w	 celu	 określenia	 zindywidualizowanej	 i	 dostosowanej	 do	

potrzeb	 uczestników	 projektu	 ścieżki	 rozwoju	 w	 kierunku	 aktywizacji	 społeczno-zawodowej.	

Opracowanie	 ścieżki	 wsparcia	 w	 ramach	 stworzonego	 Indywidualnego	 Planu	 Rozwoju,	 który	

uwzględniał	będzie	diagnozę	problemową	uczestnika	projektu,	jego	indywidualne	predyspozycje,	

kolejność	działań	aktywizacyjnych	oraz	który	będzie	definiował	zaplanowaną	ścieżkę	reintegracji.	

	

Planowany	termin	realizacji	zamówienia:	od	maj	2018	r.	do	styczeń	2019	r.	

Planowane	miejsce	realizacji	zajęć:	obszar	powiatu	kolbuszowskiego.	

	

Ad.	1	Rozmowy	doradcze	w	celu	stworzenia	Indywidualnego	Planu	Rozwoju	z	doradcą	zawodowym	

będą	odbywały	się	indywidualnie.	Zajęcia	będą	realizowane	w	wymiarze	do		

5	godzin	na	jedną	osobę,	łącznie	nie	więcej	niż	200	godzin.	Przez	godzinę	spotkania	rozumie	się	60	

minut.	Łączna	liczba	uczestników	objęta	wsparciem	to	40	osób.	

	

Wzór	 dokumentacji	 niezbędnej	 do	 przeprowadzenia	 doradztwa	 zawodowego	 Ad.1				

i	zostanie	opracowany	po	konsultacji	z	Koordynatorem	projektu.		

Koszty	administracyjne	związane	z	organizacją	zajęć	pokrywa	Zamawiający.	

Wykonawca	pokrywa	koszty	dojazdu	na	doradztwo	zawodowe.		

Wykonawca	zobowiązuje	się	w	toku	realizacji	umowy	do	bezwzględnego	stosowania	Wytycznych	

w	zakresie	kwalifikowalności	wydatków	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego,	

Europejskiego	Funduszu	Społecznego	oraz	Funduszu	Spójności	na	lata	2014	–	2020.		

	

IV. Wykonawcą	może	być	osoba,	która:		

• Uzyskała	w	polskiej	uczelni	dyplom	magisterski	 lub	uzyskała	za	granicą	wykształcenie	uznane	za	

równorzędne	w	Rzeczypospolitej	Polskiej;	

• Posiada	udokumentowane	kwalifikacje	uprawniające	do	realizacji	doradztwa	zawodowego;	

• Posiada	 wiedzę	 i	 wykształcenie	 w	 zakresie	 prowadzenia	 zajęć	 indywidualnych		

z	poradnictwa	zawodowego	–	weryfikacja	CV;		

• doświadczenie	 umożliwiające	 przeprowadzenie	 danego	 wsparcia,	 przy	 czym	 minimalne	

doświadczenie	zawodowe	w	danej	dziedzinie	nie	jest	krótsze	niż	4	lata	;	

• kompetencje	 społeczne	 i	 metodyczne	 związane	 z	 pracą	 z	 osobami	 niepełnosprawnymi		

w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym;	



	

	
	 		 	 	

• doświadczenie	 zawodowe	 związane	 z	 pracą	 z	 osobami	 niepełnosprawnymi,	 nieaktywnymi	

zawodowo/bezrobotnymi,	 o	 niskich	 kwalifikacjach	 w	 ramach	 kompleksowego	 wsparcia	

aktywizacyjnego	przez	okres	minimum	roku.		

W	 przypadku	 wyłonienia	 oferty	 do	 realizacji	 Wykonawca	 przedłoży	 Zamawiającemu	 właściwe	

dokumenty	potwierdzające	 te	 informacje	w	 formie	 (m.in.	dyplom	ukończenia	 studiów,	 świadectwa	

pracy,	referencje,	kopie	umów	o	pracę/umów	cywilno-prawnych	itp.).		

														Ponadto:		

1) osoba	 wykonująca	 zadanie	 nie	 może	 być	 jednocześnie	 zatrudniona	 w	 instytucji	 uczestniczącej																				

w	realizacji	Programu	Operacyjnego	na	podstawie	stosunku	pracy,	chyba	że	nie	zachodzi	konflikt	

interesów	lub	podwójne	finansowanie;		

2) osoba	 wykonująca	 zadania	 w	 projekcie	 może	 pełnić	 swoje	 obowiązki,	 gdy	 obciążenie	 z	 tego	

wynikające	 nie	 wyklucza	 możliwości	 prawidłowej	 i	 efektywnej	 realizacji	 wszystkich	 zadań	

powierzonych	danej	osobie	;	

3) łączne	 zaangażowanie	 zawodowe	 tej	 osoby	 w	 realizację	 wszystkich	 projektów	 finansowanych																								

z	 funduszy	 strukturalnych	 i	 EFS	 oraz	 działań	 finansowanych	 z	 innych	 źródeł,	 w	 tym	 środków	

własnych	beneficjenta	i	innych	podmiotów,	nie	przekracza	276	godzin	miesięcznie	;	

4) nie	jest	dopuszczalne	angażowanie	jako	personelu	projektu	pracowników	partnerów	beneficjenta	

i	 odwrotnie.	 Przed	 podpisaniem	 umowy	 Wykonawca	 będzie	 zobowiązany	 do	 podpisania	 ww.	

oświadczeń.		

Z	Wykonawcą	zadania	zostanie	zawarta	umowa	cywilnoprawna.	

	

V. FORMA,	MIEJSCE	I	TERMIN	SKŁADANIA	OFERT:		

1. Oferty	należy	składać	poprzez	jeden	z	poniżej	wskazanych	sposobów:		

a) drogą	elektroniczną	(skan	dokumentów)	na	adres	e-mail:	fundacjacas@wp.pl;	

b) osobiście	w	Biurze	Projektu:	Cmolas	273,	36-105	Cmolas;	

c) pocztą	 lub	 kurierem	na	 adres	 Biura	 Projektu:	 Cmolas	 273,	 36-105	 Cmolas	 (decyduje	 data	 i	

godzina	wpływu	oferty	do	Zamawiającego	przez	jeden	z	powyżej	wskazanych	sposobów).		

2. Termin	złożenia	oferty:	do	dnia	30.04.2018	r.	do	godz.	15.30		

3. Oferta	 musi	 zawierać	 wypełniony	 formularz	 ofertowy	 zgodny	 ze	 wzorem	 określonym		

w	Załączniku	nr	1	do	Zapytania	ofertowego.	

4. Oferta	 wraz	 z	 załącznikiem	 powinna	 być	 podpisana	 przez	 osobę/osoby	 do	 tego	 uprawnioną	

zgodnie	 z	 formą	 reprezentacji	 Wykonawcy.	 W	 przypadku	 złożenia	 oferty	 drogą	 elektroniczną	

należy	wskazać	osobę	uprawnioną	do	reprezentacji	Wykonawcy.		

5. Oferty	niekompletne	lub	niezgodne	z	warunkami	udziału	w	postępowaniu,	będą	odrzucone.		



	

	
	 		 	 	

6. Koszty	przygotowania	oraz	dostarczenia	oferty	ponosi	Wykonawca.		

7. Przedstawiona	w	ofercie	kwota	obejmuje	wszystkie	koszty	realizacji	usługi	[w	szczególności	składki	

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

miejsce	realizacji	usługi].		

8. W	sprawach	 związanych	 z	 zapytaniem	ofertowym	proszę	 kontaktować	 się	 z	 osobą	wyznaczoną		

do	 kontaktów	 roboczych	 związanych	 z	 zapytaniem	 ofertowym:	 Aleksandra	 Weremczuk		

tel.	601	680	633	mail:	weremczukaleksandra83@gmail.com.	

	

VI. INFORMACJE	DODATKOWE:		

1. Do	upływu	terminu	składania	ofert	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	lub	uzupełnienia	

treści	niniejszego	rozeznania	rynkowego.	Informacja	o	zmianach	w	treści	rozeznania	rynkowego	

oraz	 o	 nowym	 terminie	 składania	 ofert	 zostanie	 opublikowana	 na	 stronie	 internetowej:	

www.fundacjacas.pl	

2. Wydłużenie	 terminu	nastąpi	 co	najmniej	o	 czas,	 który	upłynął	od	wszczęcia	postępowania	do	

momentu	upublicznienia	modyfikacji.		

3. 	Informujemy,	że	niniejsze	rozeznanie	rynku	nie	stanowi	oferty	w	myśl	art.	66	Kodeksu	Cywilnego,	

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

rynku	ma	na	celu	potwierdzenie,	że	dana	usługa	została	wykonana	po	cenie	nie	wyższej	niż	cena	

rynkowa.		

4. W	celu	zapewnienia	porównywalności	wszystkich	ofert	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	

skontaktowania	 się	 z	 wybranymi	 Wykonawcami	 w	 celu	 uzupełnienia	 lub	 doprecyzowania	

kalkulacji	ceny.		

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	



	

	
	 		 	 	

	

	

	

	

	 Załącznik	nr	1	do	zapytania	ofertowego	

FORMULARZ	OFERTY	

	

dotyczący	 stworzenia	 Indywidualnego	 Planu	 Rozwoju	 przez	 doradcę	 zawodowego	 dla	 40	 osób	
niepełnosprawnych	w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznych	w	ramach	projektu	pn.	„Zintegrowani”	o	numerze	
RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Podkarpackiego,	Działanie	8.1	Aktywna	Integracja	Społeczna	osób	zagrożonych	ubóstwem	lub	wykluczeniem	
społecznym	

	

Imię	i	nazwisko	Oferenta:	……………………………………………………………………………	

	
Adres:	………………………………………………………………………………………………….	

	

Telefon:…………………………………………………………………………………………………	

	

	

	

Przedmiot	zamówienia	

Zaproponowana	przez	Wykonawcę	
jednostkowa	cena	brutto	za	godzinę	
tworzenie	Indywidualnego	Planu	
Rozwoju	dla	jednego	uczestnika	

projektu	

Przeprowadzenie	indywidualnych	spotkań	z	doradcą	zawodowym		
w	celu	stworzenia	Indywidualnego	Planu	Rozwoju		w	ramach	projektu	

„Zintegrowani”	
……….………………..	

	
	
Oświadczam,	iż	spełniam	wymagania	konieczne	określone	w	pkt.	IV	Zapytania	ofertowego	z	dnia	23.04.2018	r.	
	
	
	
	



	

	
	 		 	 	

………………………………………………	
podpis	Wykonawcy		

	


