Zapytanie ofertowe otrzymałem w dniu ……………………………… Potwierdzam, iż jestem
potencjalnym wykonawcą zamówienia.

…………….…..
Popis i pieczęć.
✄ _____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
w ramach projektu pt. „Młodzież gotowa do pracy” (nr wniosku o dofinansowanie
POWR.01.02-IP.15-12-003/15 ), realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Tryb postępowania: rozeznanie rynku, o którym mowa w § 20 ust. 2 wzoru umowy o
dofinansowanie, załączonej do regulaminu konkursu.
Termin złożenia oferty: 8 dni kalendarzowych, tj. do dnia 10.05.2016 . Oferty należy
złożyć drogą elektroniczną (biuro@humaneo.pl) lub osobiści / za pośrednictwem poczty
(kuriera) na adres: ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz. Pytania dotyczące niniejszego
postępowania można kierować elektronicznie na adres biuro@humaneo.pl
Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób
transparentny, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Rozeznanie realizowane jest w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Sposób upublicznienia zapytania: upublicznienie na stronie Humaneo www.mgdp.pl
Upublicznienie nastąpiło w okresie od 02.05.2016 do 10.05.2016 . Dodatkowo zapytanie
ofertowe zostało upublicznione poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Humaneo w
siedzibie Humaneo, jak również w Biurze projektu, mieszczącym się pod adresem ul.
Nawojowska 12,33-300 Nowy Sącz
Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa: doradztwo zawodowe realizowane indywidualnie (Zadanie nr 1 - Identyfikacja
indywidualnych potrzeb uczestnika / IPD) i grupowo (Zadanie nr 3 - Poradnictwo
zawodowe) świadczone w oparciu o umowę cywilno-prawną jako personel projektu
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(osobiście). Usługa realizowana zgodnie ze Standardem usług obowiązującym w
ramach naboru konkursowego nr POWR.01.02.02-IP.15-12-003/15.
Część I. Doradztwo indywidualne: 222 godziny spotkań w roku 2016 i 2017. Usługi
realizowane przez 2 dni dla 1 osoby, łącznie 6 godzin dla 1 osoby, po 3 godziny dziennie.
Miejsce realizacji uzgodnione z Humaneo - w powiatach subregionu sądeckiego,
tarnowskiego i podhalańskiego. Zakładana frekwencja uczestników: 100%.
Tematyka doradztwa:
- identy ikacja potrzeb osób niepracujących,
- diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
- analiza przyczyn braku pracy,
- identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
- opracowanie ndywidualnego lanu Działania (możliwa aktualizacja na każdym etapie
wsparcia społeczno-zawodowego uczestnika),
- opracowanie ankiet monitoringowych przed i po realizacji wsparcia,
Kwalifikacje doradcy zawodowego (spełnione łącznie):
a) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:
doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np.
zawodoznawstwo) bąd doradztwa zawodowego. ożądane kursy uzupełniające z
zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certy ikatami (zaświadczeniami).
b) o najmniej roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich
latach),
poświadczony odpowiednimi dokumentami.
Doradca zawodowy może stosować te metody lub narzędzia, w zakresie których został
przeszkolony i posiada wymagane uprawnienia (jeżeli ich stosowanie tego wymaga).
Część II. Doradztwo grupowe: 186 godzin zajęć w roku 2016 i 2017. Usługi realizowane
przez 7 dni dla 1 grupy uczestników projektu, łącznie 42 godziny dla jednej grupy (6
godzin dziennie).
Miejsce realizacji uzgodnione z Humaneo - w powiatach subregionu sądeckiego,
tarnowskiego i podhalańskiego. Zakładana frekwencja uczestników: 80%.
Tematyka zajęć grupowych (doradczych):
- planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji
i kwalifikacji zawodowych;
wytyczenie
ścieżki
kształcenia
dobranej
do
właściwych
kompetencji,
- rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- kształtowanie postaw społecznych i prozatrudnieniowych,
- opracowanie ankiet monitoringowych przed i po realizacji wsparcia.
Kwalifikacje doradcy zawodowego (spełnione łącznie):
a) Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:
psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe
dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bąd doradztwa zawodowego.
ożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone
certy ikatami (zaświadczeniami).
b) o najmniej roczny staż pracy jako doradca zawodowy (w ostatnich
latach),
poświadczony odpowiednimi dokumentami.
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Osoba prowadząca warsztaty poradnictwa grupowego może stosować metody, narzędzia i
programy, w zakresie których została przeszkolona i posiada wymagane uprawnienia,
jeżeli ich stosowanie tego wymaga.
ostępowanie może zakończyć się wyborem więcej niż jednego wykonawcy (z uwagi na
podział zamówienia na dwie części).
Kryteria oceny ofert:
Cena (100%).
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
poszczególnych kryteriów oceny ofert:
Zamówienie uzyska wykonawca o erujący najniższą cenę pod warunkiem
przekroczenia kwot zabezpieczonych w budżecie projektu.

do
nie

Podpis i pieczęć Beneficjenta: ………………………………………………….
Załączniki:
1. Wzór oferty.
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Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

Do: Humaneo

Oferta
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.05.2016 r. w ramach projektu pt. „Młodzież
gotowa do pracy”, realizowanego w ramach Działania 1.2 pn. „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój niniejszym przedkładam o ertę wykonawcy
……………………………………………………….
Nazwa (imię i nazwisko) i adres wykonawcy
Oświadczam i zapewniam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym z dnia 02.05.2016
r. dotyczącym usług doradczych (doradztwo zawodowe) w ramach projektu pt. „Młodzież
gotowa do pracy”, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do wykonania całości
przedmiotu zamówienia - spełniam również warunki w zakresie wymaganego
doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych, określonych w treści zapytania
ofertowego:
za łączną cenę (brutto) za 1 godzinę świadczonych usług*:
Część I: ________________
Część II: ________________
*proszę o wpisanie kwoty dot. części zamówienia, którą oferent zamierza realizować (możliwy jest wybór
jednej części lub dwóch części przedmiotu zamówienia).

Dodatkowo oświadcza i zapewniam, iż:
- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- posiadam niezbędny potencjał techniczny,
- przedmiot zamówienia zrealizuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami
prawa oraz standardami przyjętymi dla tego typu usług, jak również zgodnie z
wymaganiami zapisanymi w zapytaniu ofertowym.

…………………………….
Podpis i pieczęć oferenta
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