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Kielce, dnia 03.09.2020 
 

 

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE CENOWE 
NA REALIZACJE INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY  

 
W związku z realizacja projektu „Klucz do kariery 2” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW z siedzibą  
w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 09-IX Wyłączenie Społeczne. Działanie 01 – IX.1 Aktywna  integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno– zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 
 

Niniejsze zapytanie jest przeprowadzane zgodnie z procedurą rozeznania rynku, określoną w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
 
Stowarzyszenie PROREW  
ul Kasztanowa 12/15,  
25-555 Kielce,  
NIP 9591767464,  
EGON 260145843 
 
Osoba kontaktowa 
Iwona Klimczyk 
Tel: 577-999-188 
e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl  
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 56 Uczestników Projektu 
„Klucz do kariery 2”: zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają 
aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych (stopień urbanizacji DEGURBA 3) 
pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie biernych zawodowo min. 60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec 
których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność 
zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym w tym min. 6 ( 3K/3 M) osoby  
z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.10.2021 

Informacje dotyczące zamówienia: 

1. Każdy Uczestnik Projektu (UP) zostaje obligatoryjnie objęty kompleksowym indywidualnym pośrednictwem 
pracy. 

2. Pośrednictwo pracy przebiega w formie indywidualnych spotkań z UP w wymiarze 5 godzin  / 1 Uczestnik 
Projektu. Łącznie 280 godzin. 1 godzina = 60 minut. 
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3. Szczegółowy harmonogram   realizacji   spotkań   indywidualnych   będzie   ustalany   z   Wykonawcą 
indywidualnie, w trybie korespondencji e-mailowej na etapie realizacji zamówienia. 

4. Spotkania indywidualne z UP będą się odbywały na terenie województwa łódzkiego 
5. Usługa będzie realizowana w okresie wrzesień 2020 - październik 2021.  
6. Realizacja usługi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wymaga posiadania przez podmiot 

wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) 
7. Zakres zamówienia obejmuje: zaprezentowanie UP ofert pracy min. 3 dla każdego UP adekwatnych do ich 

predyspozycji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, zweryfikowanie dokumentów aplikacyjnych, 
zainicjowanie kontaktów z pracodawcami i dostarczenie aktualnych informacje o rynku pracy 

8. Spotkania będą odbywały się w różnych godzinach zarówno rano jak i popołudniami, od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00 włącznie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem 
dopasowanym do trybu pracy Zamawiającego oraz możliwości UP. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji 
o każdym uczestniku, który nie zgłosi się spotkania. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wskaźników efektywności społeczno - zatrudnieniowej 
przewidzianych w projekcie: 

*Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34% - pomiar wskaźnika: 
Ankiety UP lub dokumenty poświadczające postęp w procesie aktywizacji społ.-zawodowej albo podjęcie dalszej 
aktywizacji tj.m.in.: zaświadczenie o podjęciu nauki/certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń/umowa  
o wolontariacie/zaświadczenie od lekarza/opinia psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego. 

*Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – 34% - pomiar wskaźnika: Ankiety UP lub dokumenty poświadczające postęp w 
procesie aktywizacji społ.-zawodowej albo podjęcie dalszej aktywizacji tj.m.in.: zaświadczenie o podjęciu 
nauki/certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń/umowa o wolontariacie/zaświadczenie od lekarza/opinia 
psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego. 

*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12% - pomiar 
wskaźnika: Umowa o pracę/ cywilnoprawna/ zaświadczenie o zatrudnieniu/wypis z CEIDG/KRS/dowód opłacania 
składek ZUS 

*Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – 35% - pomiar wskaźnika: Umowa o pracę/ cywilnoprawna/ zaświadczenie  
o zatrudnieniu/wypis z CEIDG/KRS/dowód opłacania składek ZUS.  

KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami: Cena 100% 

PŁATNOŚĆ: 

1. Rozliczenie usługi będzie następowało w oparciu o liczbę faktycznie przepracowanych godzin w danym 
okresie. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez 
Wykonawcę w terminie 10 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.  

2. Wynagrodzenie za godzinę świadczenia usługi stanowi dla Wykonawcy ekwiwalent za wszelkie 
czynności/zadania wykonane w ramach realizacji zamówienia, w szczególności: koszty wynagrodzenia oraz 
obowiązkowych danin publicznych odprowadzanych przez Wykonawcę oraz Zamawiającego jako płatnika 
składek, koszty dojazdów, etc. 
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WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY: 

1. Złożyć ofertę mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

- posiadają  wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenie/inne  

- doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie pośrednictwa, przy czym min. doświadczenie w realizacji 
pośrednictwa pracy/w pracy z grupą docelową to 2 lata 

- w przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą wymogiem koniecznym jest wpis do 
KRAZ. 

W ramach usługi zlecona zostanie jedyna merytoryczna część pośrednictwa pracy, bez aspektów 
organizacyjnych (jak np. organizacja sal czy umawianie spotkań z UP).  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na załączonym formularzu cenowym. 

2. Ofertę w formie skanu (z podpisem) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl do dnia 11.09.2020 do godz. 15:00 lub pocztą / kurierem / osobiście 
na adres: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce (biuro Stowarzyszenie PROREW  
jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00-16:00). 

3. W ofercie powinny być zawarte informacje dotyczące oferowanej ceny brutto za 1 godzinę zegarową 
pośrednictwa pracy. Cena powinna być podana w złotych i obejmować wynagrodzenie wykonawcy wraz  
z wszystkimi należnymi daninami publicznymi. Podana cena nie może ulec zwiększeniu do końca realizacji 
projektu. 

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze telefonicznie. W przeciągu 7 dni kalendarzowych 
od uzyskania informacji o wyborze zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów: pośrednika/ów pracy 
(zgodnie z zawartymi wymaganiami), wpisu do KRAZ (w przypadku podmiotów gospodarczych) 
W przypadku osoby fizycznej realizującej zamówienie osobiście będzie to weryfikacja informacji 
przedstawionych w jej CV oraz dokumentach potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje, natomiast  
w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami, weryfikowane będą CV i dokumenty potwierdzające 
wykształcenie/kwalifikacje osób oddelegowanych z ramienia firmy do realizacji zamówienia. 

Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje 
Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie rodzi 
po stronie potencjalnych wykonawców roszczenia o zawarcie umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (w szczególności  
w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin 
miesięcznie). 
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku  

Formularz oferty 

    
 

Wykonawca : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer KRAZ      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(dane Wykonawcy) 

 
 
 

Przedmiot zamówienia Wymiar godzinowy 
Cena brutto1 za 1 
godzinę zegarową 

 
Łącznie 

Indywidualne Pośrednictwo 
Pracy 

5h/1 Uczestnik Projektu dla 
56 Uczestników/czek 

projektu, łącznie 280 godzin 
 

 

 
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w 
przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 
…………………………………………………… 

Miejscowość i data 
 

……………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

                                                 
1 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) 
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią postępowania oraz Załącznikami do Rozeznania Rynku i nie wnoszę 
do nich zastrzeżeń. Składana Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Rozeznaniu rynku 
2. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na rozeznaniu rynku, spełniają wszystkie wymagania 
przedstawione w rozeznaniu rynku. 
3. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Rozeznaniu rynku. 
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych załączniku  
nr 1 i 2 do Rozeznania Rynku, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Wykonawcy  
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 
danych osobowych Dz.U. 2016 poz. 922). 

 
 
 
……………………………………………..……………… 

Miejscowość i data 
 

 
…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2  do rozeznania rynku. 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Wykonawca : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(dane Wykonawcy) 

 
 
Ja, niżej podpisana/y, składając ofertę w ramach rozeznania rynku obejmującego realizację pośrednictwa pracy oraz 
przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia, oświadczam, że spełniamy warunki udziału  
w postępowaniu określone Rozeznaniu rynku, dotyczące w szczególności: 
1) posiadania uprawnień koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 

…………………………………….…………… 
Miejscowość i data 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 

 


