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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/IPD/DZ 
 

W związku z realizacją projektu „Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM” (zwanego 
dalej Projektem) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku 
pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe,  
zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: 

1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, 
identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu 
Działania 

2. Poradnictwa zawodowego 
 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku i ma na celu oszacowanie wartości zamówienia 
i ewentualne dokonanie wyboru wykonawcy usługi. 

Uczestnikami Projektu jest 56 osób (26 Kobiet, 30 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat, pracujących lub 
zamieszkujących w rozumieniu Kc w woj. mazowieckim, z grup: 

-osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do 
projektu, 

-osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do 
projektu, 

-ubodzy pracujący (osoby których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu lub osoby 
zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody, z wyłączeniem transferów socjalnych, 
przypadających na 1 osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu); 

- z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. (do grupy (…) należą: 1) 
młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze 
szczególnym uwzględnieniem: – wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po 
zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, – wychowanków 
pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, – wychowanków 
pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem 
zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, 2) matki opuszczające pieczę (do 
roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 4) absolwenci specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 5) matki 
przebywające w domach samotnej matki, 6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze 
(do roku po opuszczeniu). 

Co najmniej 20% będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie) -  
min. 12, a 30% -  min. 18- mieszkańcy miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Ostrołęka, 
Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc. 
 
Możliwość skorzystania ze wsparcia mają byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego 
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. 
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Opis przedmiotu zamówienia: 
Kod CPV 85312320-8 Usługa doradztwa 
 
Zamówienie obejmuje kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego w zakresie: 

1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, 
identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu 
Działania 
Wsparcie realizowane zgodnie ze standardem w Ustawie z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucji rynku pracy. 
Zakres: diagnoza potrzeb (określenie trudności, rozpoznanie celów zawodowych), analiza 
predyspozycji zawodowych, rynek pracy i warsztat edukacyjny (sytuacja na rynku pracy, 
wymagania pracodawców, ocena kwalifikacji w tym kontekście), warsztat samopoznania (analiza 
słabych i mocnych stron), ocena zawodowa (zainteresowania, cele, doświadczenie, umiejętności, 
wykształcenie, uzdolnienia, czynniki społeczne i ekonomiczne), sporządzenie IPD-będzie 
powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy (opis obecnej sytuacji UP, zdiagnozowanie 
przyczyny pozostawania bez zatrudnienia, opis działań koniecznych do podjęcia, aby zwiększyć 
szanse na zatrudnienie, terminy ich podjęcia). 

2. Poradnictwa zawodowego 
Pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery 
zawodowej, przygotowanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy 
(np. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, 
umiejętności niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnienie, udzielanie 
porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę 
kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień 
zawodowych, kierowanie na specjalistyczne badania psychotechniczne i lekarskie umożliwiające 
wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkol 

 
Szacowana ilość godzin łącznie: 
W ramach zamówienia zaplanowane jest zrealizowanie łącznie 336 godzin doradztwa, w tym: 
Identyfikacja potrzeb (..): łącznie 224 godz.; 56 Uczestników x 4 godz. każdy; 1 godz.= 60 min.  
(2 sesja x 2 godz.) 
Doradztwo zawodowe: łącznie 112 godz.; 56 Uczestników x 2 godz. każdy; 1 godz.= 60 min.  
(2 sesje x 1 godz.). 
 
Okres i obszar realizacji zamówienia: 
Wsparcie będzie realizowane na terenie woj. mazowieckiego w terminie 11.2020 – 03.2021 (dokładne 
lokalizacje zostaną uszczegółowiona na podstawie przeprowadzonej rekrutacji), od poniedziałku do 
soboty, w godzinach od 8 do 20.00 - ustalonych indywidualnie z Uczestnikami Projektu. 
Termin realizacji usługi może zostać zmieniony w związku z potrzebami Uczestników i trwającą 
rekrutacją.  
Miejsca oraz harmonogramy realizacji wsparcia Zamawiający będzie podawał Wykonawcy na bieżąco, w 
trakcie realizacji usługi. Termin realizacji usługi może się wydłużyć w przypadku zmiany okresu realizacji 
projektu. 
 
Wymagania: 
Doradca zawodowy powinien wykazać: 

• wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie wsparcia. 
oraz 

• doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie 
powinno być krótsze niż 2 lata, w tym na rzecz osób młodych (w tym osób z 
niepełnosprawnością). 

 
Wsparcie może być realizowane wyłącznie przez instytucję mającą wpis do KRAZ, mającą wpis do 
rejestru WUP właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wsparcia z zachowaniem aktualnych wytycznych GIS w 
związku z występowaniem zagrożenia z wiązanego z COVID19. 
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Forma złożenia oferty:  
Zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do 25 
listopada 2020 r. do godziny 14:00 w jednej z następujących form:  
- w formie skanu drogą elektroniczną: biuro@ictszkolenia.pl 
- drogą pocztową/osobiście na adres: ul. Pańska 98 lok.26, 00-837 Warszawa (liczy się data wpływu 
oferty do biura) 
 
Minimalny zakres oferty: 
Preferowane jest złożenie oferty na załączonym formularzu. 
Oferty można składać również na własnym formularzu uwzględniającym następujący minimalny zakres 
informacji:  

• Nazwa i dane Wykonawcy  

• Oferta cenowa za usługę 

• Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem 

Oferenta.  

• Obszar realizacji wsparcia 

o Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi.  

o Ofertę można złożyć dla jednego z powiatów, kilku powiatów lub całego obszaru realizacji 

projektu (tj. dla całego województwa mazowieckiego).  

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: 531 074 935, bądź na adres mailowy: 
biuro@ictszkolenia.pl 
 
Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy zawartej z 
wybranym Wykonawcą.  
 
Wyjaśnienie: 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ma na 
celu oszacowanie wartości zamówienia i ewentualne dokonanie wyboru podwykonawcy usługi.  
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych.  
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 
………………………………………………………. 

(miejsce i data) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Pieczęć firmowa oferenta z pełnymi danymi 

Do: 
ICT Artur Olesiński 
ul. Bieniewicka 53 

05-870 Błonie 
 

W odpowiedzi na SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2020/IPD/DZ 
na wykonanie usługi Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia 
zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego 
Planu Działania oraz Doradztwa zawodowego na potrzeby projektu „Zaprojektuj swoją przyszłość 
zawodową z POWEREM” 
składam następującą ofertę cenową: 
 

Lp. 

 
Rodzaj 

wsparcia Stanowisko 

 
Cena jednostkowa 
netto za 1 godzinę 
doradztwa (w tym 

cena słownie) 

 
Cena jednostkowa 

brutto* za 1 godzinę 
doradztwa (w tym 

cena słownie) 

 
Liczba 
godzin 

doradztwa 

 
Łączna cena brutto* 
godzin doradztwa (w 
tym cena słownie) 

1 
Indywidualna 

diagnoza 
potrzeb (…) 

Doradca 
zawodowy 

    

2 
Poradnictwo 
zawodowe 

Doradca 
zawodowy 
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Obszar/y w których mamy możliwość realizować wsparcie** 
 

□ - białobrzeski □ - nowodworski □ - sochaczewski 

□ - ciechanowski □ - ostrołęcki □ - sokołowski 

□ - garwoliński □ - otwocki □ - szydłowiecki 

□ - gostyniński □ - piaseczyński □ - warszawski zachodni 

□ - grodziski □ - płocki □ - węgrowski 

□ - grójecki □ - płoński □ - wołomiński 

□ - kozienicki □ - pruszkowski □ - wyszkowski 

□ - legionowski □ - przasnyski □ - zwoleński 

□ - lipski □ - przysuski □ - żuromiński 

□ - łosicki □ - pułtuski □ - żyrardowski 

□ - makowski □ - radomski □ – całe województwo 

mazowieckie 

□ - miński □ - siedlecki 
 

□ - mławski □ - sierpecki 

 
 
 

       ………………………………………………… 
        (podpis Oferenta) 

*cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek 
dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z 
aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na 
wynagrodzenie ze strony Zamawiającego). 
 

** Ofertę można złożyć dla jednego z powiatów, kilku powiatów lub całego obszaru realizacji projektu (tj. dla całego województwa 
mazowieckiego).  
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Załącznik nr 2 
……………………………………………………………………. 

(miejsce i data) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Pieczęć firmowa oferenta z pełnymi danymi 

 
 

Do: 
ICT Artur Olesiński  
ul. Bieniewicka 53  

05-870 Błonie    
 
 

Oświadczenie  
 

Ja (imię i nazwisko): …………………………………………………………………… 

oświadczam, że posiadam lub dysponuję osobami, które posiadają: 

 wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie wsparcia. 

 doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno 
być krótsze niż 2 lata, w tym na rzecz osób młodych (w tym osób z niepełnosprawnością). 

 posiadam wpis do KRAZ 

              
       

 
 
 

     …………………………………………………………  
         (podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 3 
……………………………………………………………………. 

(miejsce i data) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Pieczęć firmowa oferenta z pełnymi danymi 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, iż …………………………………….…… nie jest powiązana/y kapitałowo lub osobowo  

z Zamawiającym, tj. ICT Artur Olesiński (ul. Bieniewicka 53, 05-870 Błonie )  

w szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

• 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. 

 

 
 
 

……………………………………………………………  
          (podpis Oferenta) 

 


