Słupsk, dnia 27.07.2020 r.

Rozeznanie rynku
na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego
dla 60 Uczestników Projektu
„STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji”
W związku z realizacją projektu „STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji” (projekt nr
RPWM.11.01.01-28-0039/19) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie
społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie",
Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe), Centrum Edukacyjne
Technik Sp. z o. o., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację
doradztwa zawodowego.
I.

Przedmiot rozeznania rynku

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:
1. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb (życiowych, społecznych,
edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych) poprzez opracowanie Indywidualnych
Ścieżek Reintegracji - dla 60 Uczestników Projektu, średnio 3 godz./osobę. W zakres
identyfikacji wchodzi: zdiagnozowanie przyczyny pozostania Uczestników Projektu
bez pracy, opis działań zwiększających szansę Uczestników Projektu na zdobycie i
utrzymanie zatrudnienia.
a) Wykonawca zobowiązany będzie opracować kartę Indywidualnej Ścieżki
Reintegracji (wspólnie z psychologiem)
b) Realizacja zajęć w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych
sytuacjach wynikających z oczekiwań Uczestników projektu, również w
soboty) w godzinach dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników
projektu, jednakże w przedziale czasowym: 8:00 – 20:00.
c) Okres realizacji: 180 godz. w okresie od momentu podpisania umowy do
końca listopada 2020 r. Miejsce realizacji: województwo warmińsko –
mazurskie - dokładne miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego po
zrekrutowaniu Uczestników Projektu – psycholog musi być dostępny w
miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj. województwo warmińsko mazurskie w następujących powiatach: bartoszycki, elbląski, iławski,
kętrzyński, mrągowski, ostródzki – zajęcia będą odbywać się w tych powiatach
- w zależności od zrekrutowanych grup.
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2. Poradnictwo zawodowe - dla 60 Uczestników Projektu, średnio 4 godz./osobę (2 sesje
po 2 godz.). Wsparcie realizowane w formie indywidualnych spotkań Uczestników
Projektu z doradcą zawodowym, mających na celu wspólną pracę nad świadomym i
samodzielnym podjęciem przez Uczestników Projektu decyzji dotyczącej drogi
rozwoju zawodowego oraz dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.
Wykonawca zobowiązany będzie opracować kartę wsparcia.
a) Realizacja zajęć w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych
sytuacjach wynikających z oczekiwań Uczestników projektu, również w
soboty) w godzinach dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników
projektu, jednakże w przedziale czasowym: 8:00 – 20:00.
b) Okres realizacji: 240 godz. w okresie od momentu podpisania umowy do
końca listopada 2020 r. (z możliwością wydłużenia). Miejsce realizacji:
województwo warmińsko – mazurskie - dokładne miejsce zostanie wskazane
przez Zamawiającego po zrekrutowaniu Uczestników Projektu – psycholog
musi być dostępny w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj.
województwo warmińsko - mazurskie w następujących powiatach:
bartoszycki, elbląski, iławski, kętrzyński, mrągowski, ostródzki – zajęcia będą
odbywać się w tych powiatach - w zależności od zrekrutowanych grup.
II.

Warunki stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca, musi spełniać poniższe warunki/wskazać do realizacji zamówienia osobę
spełniającą warunki:
a)
b)
c)

posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego
posiadanie udokumentowanego minimum 2-letniego doświadczenia
zawodowego w prowadzeniu doradztwa zawodowego
posiadanie udokumentowanego minimum 2-letniego doświadczenia
zawodowego w pracy z grupą docelową (osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym, w tym osoby niepełnosprawne) lub zrealizowanie minimum
300 godzin wsparcia doradczego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą jest zobowiązany
do dostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających spełnienie
powyższych warunków.
III.

Pozostałe warunki zaangażowania Doradcy
1. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenia/cywilno-prawna/usługa.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po dostarczeniu kompletów dokumentów
dotyczących zajęć realizowanych w danym miesiącu kalendarzowym - z miesięcznym
opóźnieniem w stosunku do miesiąc, którego dotyczy.
3. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, doradca będzie zobowiązany do
stosowania rozwiązań proekologicznych przy realizacji zlecenia (np. wydruk
dwustronny, stosowanie papieru ekologicznego, ograniczenie liczby wydruków).
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IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
rozeznania rynku.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści rozeznania rynku i zostać przygotowana w
języku polskim.
4. Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy –
Zamawiający nie pokrywa kosztów zabezpieczenia sprzętu, kosztów dojazdu,
wyżywienia i zakwaterowania Wykonawcy.
5. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową za godzinę zajęć brutto, wraz ze
wskazaniem ceny całkowitej.

V.

Miejsce oraz termin dostarczenia ofert
Ofertę należy złożyć:
a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
b) Przesłać pocztą na adres ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
c) Pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres
wioleta.michalska@technik.slupsk.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2020 r. (włącznie)

VI.

Kontakt z Zamawiającym
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Wioleta Michalska, tel. 509423-510, e-mail: wioleta.michalska@technik.slupsk.pl

VII.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego

Słupsk, 27.07.2020 r.

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
e-mail:technik@technik.slupsk.pl
www.technik.slupsk.pl
tel: 59 842 32 28

