Grudziądz, 15.11.2016r.
ROZEZNANIE RYNKU
I. Zamawiający:

Consulting Personalny I Zawodowy Szkolenia I Aktywizacja Joanna Sobczak
Ul. Stachonia 4/77, 86-300 Grudziądz.
Nip: 8571513346
Tel. + 48 691 672 024
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Cel i przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do udziału
w projekcie „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania rekrutacyjne mają na celu identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy
kandydatów/kandydatek do projektu, ustalenie ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości i
gotowości do udziału w projekcie. Szacunkowy wymiar realizacji spotkań: ok. 80 rozmów
po ok. 45 minut każda.

2. Zadania Wykonawcy
Do zadań Wykonawcy będzie należeć:

 Przeprowadzenie rozmowy z kandydatami/kandydatkami do udziału w projekcie
oraz przygotowanie wniosków dotyczących ich stopnia oddalenia od rynku pracy
 Wypełnienie dokumentacji projektowej związanej z realizowaną usługą.
3. Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem niezbędnym dla złożenia oferty jest minimum:

 Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii
Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

4. Miejsce realizacji projektu:
Powiat kwidzyński w województwie pomorskim.

5. Termin realizacji zamówienia:
I edycja: grudzień 2016r.;
II edycja: maj 2017 r.

6. Forma współpracy:
Realizacja zajęć na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenia).
7. Wymagania wobec oferty:
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres biuro@consulting-js.pl lub składać osobiście
u Zamawiającego do: dnia 23.11.2016, do godziny 16:00 !
Miejsce złożenia oferty: adres korespondencyjny, numer faksu i adres mailowy:
Ul. Kosynierów Gdyńskich 27/17, 86-300 Grudziądz.
adres mailowy: biuro@consulting-js.pl
Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.
Oferta cenowa Wykonawcy powinna zawierać wszelkie obciążenia (ZUS, podatek) oraz załącznik –
CV i kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8. Warunki wyboru Wykonawcy
1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2) Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków
zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4) Niniejsza oferta nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zamówienie zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego

Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku z dn. ………………… r.
DANE WYKONAWCY:
………………………………………………………………..…………………….…..
Nazwa firmy/imię i nazwisko
………………………………………………………………..…………………….…..
Ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
………………………………………………………………..…………………….…..
Telefon kontaktowy
………………………………………………………………..…………………….…..
Adres e-mail
OFERTA CENOWA NA PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ REKRUTACYJNYCH
Z KANDYDATAMI DO PROJEKTU
„Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego
1. Oferuję wykonanie usługi objętej zamówieniem za 1 rozmowę w ramach spotkań rekrutacyjnych
(ok. 45 minut):
a. kwota brutto wynosząca (należy podać do dwóch miejsc po przecinku) ………………..…… PLN, (słownie zł
………………………..........................................................................................................)
2. Zostałem/am poinformowany/a o przedmiocie zamówienia.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. CV.
2. Kopia dokumentów potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

……………………………………, dnia ………………………..

……………………………….
(czytelny podpis)

