Katowice, 25.04.2018r.
Rozeznanie cenowe
w ramach projektu „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego”.
W związku z realizacją projektu i koniecznością oszacowania wartości zamówienia na prowadzenie
konsultacji edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej zwracam 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: mors@@partnerstwo.org.pl , iwipl@partnerstwo.org.pl
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wsparcia indywidualnego w postaci
konsultacji edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej dla uczestników projektu „Miejski
Ośrodek Rozwoju Społecznego”. Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.01-24-03
DO/17-00 Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 80400000-8 (Usługi
edukacji dorosłych).
2. Zakres usługi: prowadzenie wsparcia indywidualnego w wymiarze 5 godzin, dla
poszczególnego uczestnika projektu. Jedno spotkanie trwa od 1 do 2 h, planuje się wsparcie
dla 60 uczestników. Razem stanowi to 300 h zajęć. Zamawiający określa że są to wartości
maksymalne, które mogą być zredukowane stosownie do priorytetów projektu.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie, miasto Sosnowiec – na terenie
Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”, przy ul Głównej 19.
4. Termin realizacji zamówienia: od 14 maja 2018 do 31 grudnia 2019, zgodnie z
harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego.
5. Przez przeprowadzenie usługi Zamawiający rozumie: przeprowadzanie wsparcia
indywidualnego mającego na celu diagnozę zawodową (posiadanych kompetencji,
doświadczenia, umiejętności, oczekiwań i predyspozycji zawodowych, uwarunkowań
społecznych i zdrowotnych) oraz opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno zawodowej – Indywidualnego Planu Działania stanowiącego plan korzystania z instrumentów
wsparcia oraz koncepcje dokonania zmian zawodowych w kierunku aktywności zawodowej.
6. Przez 1 godzinę prowadzenia wsparcia indywidualnego w postaci konsultacji edukacyjnych z
zakresu orientacji zawodowej rozumie się 60 minut (godzina zegarowa).
III. Cel Zamówienia:
Celem zamówienia jest przeprowadzanie konsultacji edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej dla
Uczestników Projektu, które są odpowiedzią na bariery związane z biernością na rynku pracy oraz
niskim poziomem motywacji do pracy skutkującym oddaleniem od rynku pracy.
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, korzystanie z pomocy społecznej itp.) w wieku 18-60/65
lat, 60 uczestników w tym 38 kobiet, 22 mężczyzn, mieszkańców Dzielnicy Kazimierz Górniczy
i Juliusz.
2. Usługi będą realizowane na terenie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul Głównej 19
lub w innej lokalizacji na terenie dzielnicy Kazimierz Górniczy lub Juliusz.

3. Usługa co do zasady powinna być organizowana w godzinach od 09.00 do 17.00 w dni
robocze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji usługi.
V. Wymagania odnośnie wykonawcy: wykształcenie i doświadczenie:
a) Wykształcenie wyższe magisterskie

b) Uprawnienia doradcy zawodowego (dyplom studiów lub studiów podyplomowych)

Ponadto szkolenia i certyfikaty z zakresu doradztwa zawodowego.
c) Posiada doświadczenie w zakresie realizacji konsultacji edukacyjnych z zakresu

orientacji zawodowej i/lub doradztwa zawodowego
skierowanego do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie w wymiarze co
najmniej 300 godzin w okresie 5 ostatnich lat zdobytych przed upływem terminu
składania ofert.
VI. Obowiązki wykonawcy:
1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zajęć – listy obecności, listy
potwierdzeń realizacji usług. IPD, itp. Zamawiający przekaże wykonawcy odpowiednie druki.
2. Informowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo gdy taka nastąpi, nie
później niż 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia zajęć.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci
w trakcie realizacji usług w ramach projektu,

VII. Kryteria oceny:
Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena. Prosimy o wskazanie ceny za 1h
konsultacji edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej (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 07.05.2018 r. do godz. 10:00 email:
mors@partnerstwo.org.pl lub iwipl@partnerstwo.org.pl (podpisane i skompresowane pliki PDF) lub
osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Kościuszki 44/4; 40-048 Katowice,. Osoba do kontaktu:
Dariusz Polakowski pod nr tel. 507 345 695 w godz. od 08.00- 15.00 .
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