Katowice, 29.05.2018r.
Rozeznanie cenowe nr 04/KIS/2018
w ramach projektu
„Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”.
W związku z realizacją projektu i koniecznością oszacowania wartości zamówienia na
prowadzenie Warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego zwracamy się do Państwa z
prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
I. Zamawiający: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego ul. Kościuszki 44/4; 40-048
Katowice, adres email: iwipl@partnerstwo.org.pl
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów z zakresu doradztwa
zawodowego dla uczestników projektu „Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej
i społecznej w Katowicach”. Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.06-2406E7/17-00
2. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 85312320-8 (Usługi
doradztwa).
3. Zakres usługi: prowadzenie Warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w
wymiarze 150 godzin dla 50 uczestników projektu w podziale na 5 grup po 10
uczestników przypadających na jedną grupę. Liczba uczestników w pojedynczej
grupie może ulec zmianie jednak całkowita ich liczba – 50 osób nie ulegnie zmianie.
Zajęcia dla jednej grupy obejmą 6 spotkań po 5h zegarowych każde.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie, miasto Katowice – w siedzibie
Zamawiającego, ul. Kościuszki 44/4; 40-048 Katowice.
5. Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca 2018 do 29 lutego 2020, zgodnie
z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego.
6. Przez przeprowadzenie usługi Zamawiający rozumie: prowadzenie zajęć warsztatów
z zakresu doradztwa zawodowego ukierunkowanych na zwiększenie wiedzy i
umiejętności uczestników projektu w zakresie poruszania się na rynku pracy,
przygotowania dokumentów aplikacyjnych, aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
przygotowania do bilansu zawodowego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
adaptacji zawodowej.
7. Przez 1 godzinę zajęć w ramach w ramach warsztatów z zakresu doradztwa
zawodowego rozumie się 60 minut (godzina zegarowa).
III. Cel Zamówienia:
Celem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla
uczestników projektu.
IV. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Charakterystyka grupy: osoby bezrobotne, w tym długotrwale, nieaktywne zawodowo
w tym z niepełnosprawnościami, zagrożone lub podlegające wykluczeniu
społecznemu z powodu co najmniej 2 przesłanek (bezrobocie III profil pomocy,
korzystanie z pomocy społecznej itp.) w wieku 18-60/65 lat, 50 uczestników, w tym
33 kobiety, 17 mężczyzn, mieszkańców Katowic.
2. Usługi będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 44/4; 40-048
Katowice.
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3. Usługa co do zasady powinna być organizowana w godzinach od 09.00 do 14.00,
jednak godziny realizacji mogą obejmować inny czasookres. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany godzin realizacji usługi.
V. Wymagania odnośnie wykonawcy: wykształcenie i doświadczenie:
a) Wykształcenie wyższe (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym), posiadanie
uprawnień doradcy zawodowego. Poprzez posiadanie uprawnień Zamawiający
rozumie ukończenie studiów magisterskich albo studiów wyższych zawodowych
(licencjat) lub podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego.
b) Posiada ukończony kurs trenerski, coachingowy lub/i szkołę trenerów, coachów lub/i
inny certyfikat trenerskich lub coachingowych umiejętności.
c) Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego
lub zajęć podobnych obejmujących tematyką cały zakres tematyczny wskazany w
punkcie II.5 wymiarze co najmniej 100 h w okresie 3 ostatnich lat przed upływem
terminu składania ofert. W przypadku podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie.
VI. Obowiązki wykonawcy:
1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zajęć – listy obecności, listy
potwierdzeń realizacji usług itp. Zamawiający przekaże wykonawcy odpowiednie
druki.
2. Informowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo gdy taka
nastąpi, nie później niż 2 godziny od momenty planowego rozpoczęcia zajęć
grupowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans, w tym
równości płci w trakcie realizacji usług w ramach projektu,
4. Zamawiający przeprowadzi ankietę ewaluacyjną monitorującą realizowanie zajęć
przez Wykonawcę.
VII. Kryteria oceny:
Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena. Prosimy o wskazanie ceny za 1h
prowadzenia warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego (60 minut). Cena powinna być
ceną brutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dojazdu i wszelkie obciążenia
podatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych Okres związana ofertą:
30 dni Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie
informacyjny, służący oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi podstawy do dalszych
czynności handlowych.
VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty prosimy składać do 08.06.2018 r. do godz.
12:00. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres
email: iwipl@partnerstwo.org.pl (podpisane i skompresowane pliki PDF). Osoba do kontaktu:
Maria Mol - Grabowska pod nr tel. 503 895 451 w godz. od 08.00 - 13.00.
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