
 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE NA USŁUGĘ DORADCY ZAWODOWEGO  
z dnia 29-05-2020 

  
 
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 przedmiotowe zapytanie cenowe ma na celu potwierdzenie, że dana 
usługa zostanie wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. 

 
 

1. ZAPYTUJĄCY 
 

 

Zapytujący: 

Nazwa CARITAS PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W 

TRZCIANCE/WARSZTATY TERAPI ZAJĘCIOWEJ W TRZCIANCE 

Forma prawna Inne organizacje społeczne lub zawodowe  

Numer REGON 04003502000033 

Numer NIP 7631540005 

 

Dane teleadresowe  Zapytującego: 

Adres do korespondencji Grunwaldzka 14a, 64-980 Trzcianka 

E-mail wtz_trzcianka@wp.pl 

Tel.  

Godziny pracy  

 

 

Dane do kontaktu ws. zapytania   

E-mail wtz_trzcianka@wp.pl 

Tel. 731 676 763 

Godziny pracy 8:30-16:30 

Osoba do kontaktu 

(przedstawiciel Zamawiającego) 

Marta Frąckowiak  

 

 
 
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)   
 
 

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja) 

1. Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu  
realizacji projektu „Aktywna integracja w Gminie Okonek”, 
dofinansowanego z EFS w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś 
Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna 
integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty 
konkursowe. 



 

 

2. /Zwięzłe określenie 
przedmiotu zamówienia/ 

Przedmiotem zamówienia są usługi wspierające aktywizację 
społeczno-zawodową uczestników projektu „Aktywna 
integracja w Gminie Okonek”, tj. wsparcie doradcy 
zawodowego, w okresie czerwiec 2020 - grudzień 2020 
 
Doradztwo zawodowe – stworzenie  indywidualnej ścieżki 
reintegracji (IŚR) w zakresie ścieżki aktywizacji zawodowej 
dla uczestników projektu (UP) 
 
Liczba UP objętych wsparciem: min. 60 
Liczba godzin na osobę: średnio 4h 
Liczba godzin wsparcia: 240h 
Przybliżony termin świadczenia wsparcia: czerwiec 2020-
grudzień 2020 
 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 
realizacji usług, jednak nie później niż do 31.03.2021 
 
 
Oczekiwane efekty: 
Odbycie przez doradcę zawodowego indywidualnych spotkań 
z UP w celu opracowania IŚR w zakresie ścieżki aktywizacji 
zawodowej dla każdego UP.  
 
IŚR obejmuje podstawowe usługi rynku pracy wspierane 
instrumentami rynku pracy i służy utworzeniu ścieżki 
reintegracji społeczno-zawodowej dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb uczestnika projektu oraz określa 
sposób oraz etapy aktywizacji społeczno-zawodowej. 
Wsparcie uczestników  w projekcie udzielane będzie w oparciu 
o informacje zawarte w IŚR. 
 
Do opracowania IŚR w zakresie ścieżki aktywizacji zawodowej 
powinien zostać wykorzystany Kwestionariusz Istotnych 
Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia, a wyniki 
przeprowadzonych badań powinny zostać omówione 
wspólnie z UP  i stanowić bazę do stworzenia IŚR. 
  
Doradca zawodowy powinien w szczególności określić w IŚR: 
- szczegółowy opis etapów wsparcia dla każdego UP, w tym 
określenie form aktywizacji zawodowej oraz nabycia 
kompetencji 
- tematykę szkoleń (śr. 60- godzinnych) dla min. 15 UP 
- wytypowanie min. 15 UP wykazujących predyspozycje do 
podjęcia stażu zawodowego ( min. 3 miesiące stażu) 
- wytypowanie 30 UP do wsparcia w ramach WTZ 
- wytypowanie 20 UP z WTZ do podjęcia praktyk zawodowych 
z rekomendacjami do wsparcia 
 
Miejsce realizacji wsparcia: województwo wielkopolskie, 
powiat złotowski,  gmina Okonek . 



 

 

 
 

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)  
 

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do 
niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki 
techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy 
i finansowy.  

3.2 Doradca zawodowy: 
-doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia oraz doświadczenie 
zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 2 lata ( w przypadku podmiotów prawnych 
ubiegających się o realizację przedmiotu zamówienia, kryterium doświadczenia oznacza, 
iż oferent musi dysponować personelem przewidzianym do realizacji danego wsparcia, 
który posiada min. 2-letnie doświadczenie zawodowe) 
 
-uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
- kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego, tj.: 
- wykształcenie wyższe  
- 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa zawodowego 
- wiedza z zakresu doradztwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz podstaw prawa pracy 
- przypadku podmiotów prawnych ubiegających się o realizację zamówienia, oferent musi 
mieć ważny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia (RAZ) 
 
Zamawiający uzna, że Oferent, który złożył ofertę posiada ww. doświadczenie i 
kwalifikacje. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia spełnienia wymaganych warunków przez 
Oferentów poprzez weryfikację dokumentów poświadczających doświadczenie i 
kwalifikacje, po wyborze Oferenta a przed dniem podpisania umowy.  

3.3 W zapytaniu cenowym nie mogą brać udziału:  

Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 
doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia  

 
 
4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN  
 
Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail 
Zapytującego lub składać osobiście/pocztą/poprzez kuriera pod wskazanym w zapytaniu adresem, do 
dnia 03-06-2019 r. 
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy  
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.  
 
Załączniki: 
Wycena przedmiotu zapytania – załącznik 1 
Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 2 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 

WYCENA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA   
 
 
Dotyczy:  
Zapytanie cenowe z dnia 29-05-2020 r. na usługę doradcy zawodowego w projekcie „Aktywna 
integracja w Gminie Okonek”  
 
Składający wycenę: 
Nazwa/Imię i nazwisko 
Dane teleadresowe 

 

 
 
 
Przedmiot zapytania zgodnie z podaną specyfikacją w zapytaniu cenowym z dnia 29-05-2020 r. mogę 
wykonać za następującą cenę: 

 

Cena brutto za jedną godzinę zegarową 
usługi doradcy zawodowego 

 

 
Jednocześnie oświadczam, iż spełniam warunki przedstawione w zapytaniu cenowym z dnia 29-05-
2020 r. na usługę doradcy zawodowego w projekcie „Aktywna integracja w Gminie Okonek” 
 

 
 

…….…………………………………. 
czytelny podpis, miejscowość, data 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

 

 

 

 

……………………………….     ……………………………….. 

     Pieczęć Wykonawcy       Miejscowość i data 

 

Oświadczenie 

 

 

Nawiązując do zapytania o cenę dot. rozeznania rynku pn.: ZAPYTANIE CENOWE NA USŁUGĘ DORADCY 
ZAWODOWEGO z dnia 29-05-2020 
 

ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 

 

 

Oświadczam, że: 

  

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………. 

              (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 

 

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


