Włocławek, dnia 18.04.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 1
W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA AKTYWNYCH KOBIET”
(nr EF-III.432.305.1.2016)
W związku z realizacją projektu pn.: „Szkoła Aktywnych Kobiet” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 „Godzenie
życia zawodowego i rodzinnego”, Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”,
Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze
rozeznania rynku.
I.








OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie składa się z dwóch części i obejmuje:
CZĘŚĆ I - „Identyfikacja potrzeb uczestniczek projektu – Indywidualny Plan Działania”
realizacja zadania: 01.05.2017- 30.06.2017;
miejsce realizacji zadania: Włocławek ul. Młynarska 1A/3;
uczestniczki projektu: 40 kobiet wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem do lat 3 z miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego;
liczba godzin wsparcia: 5 godziny na 1 uczestniczkę projektu; łączny wymiar wsparcia - 200 godzin;
zakres zadania: wsparcie realizowane będzie w formie indywidualnych rozmów doradcy zawodowego z
każdą uczestniczką projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD), o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Uczestniczka będzie znała cel i zakres wsparcia oraz będzie akceptowała ustaloną dla niej ścieżkę
aktywizacji zawodowej, a także będzie świadoma konieczności aktywnego osobistego angażowania się w
realizację ustalonych celów. Przeprowadzona identyfikacja potrzeb pozwoli na zastosowanie popytowego
systemu udzielania pomocy polegającego na trafniejszym doborze form wsparcia, zgodnych z potrzebami
uczestniczki i rynku pracy. Każda uczestniczka projektu zostanie objęta kompleksowym wsparciem,
zakładającym wszystkie formy pomocy możliwe do realizacji w ramach projektu, które zostaną
zidentyfikowane u niej jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu,
wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania
danego zawodu.
IPD zawierać będzie m.in.: opis obecnej sytuacji uczestniczki projektu, zdiagnozowane przyczyny
jej pozostawania bez zatrudnienia, opis dotychczasowej ścieżki edukacyjnej, opis doświadczenia
zawodowego, opis działań, jakie powinny zostać podjęte, by zwiększyć szanse na podjęcie zatrudnienia,
terminy ich podjęcia.
Wsparcie realizowane i dokumentowane będzie na wzorach dokumentów dostarczonych
przez Zamawiającego.
Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie metod, materiałów i narzędzi
wykorzystywanych podczas spotkań do indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu, elastyczne godziny
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wsparcia), a także zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in. dbałość o sprzęt, minimalną
ilość drukowanych materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku obustronnego i oszczędności tonera).
CZĘŚĆ II - „Działania aktywizacyjne wspomagające proces powrotu na rynek pracy - Grupowe
poradnictwo zawodowe”







- realizacja zadania: 01.07.2017- 31.08.2017;
miejsce realizacji zadania: Włocławek ul. Młynarska 1A/3;
uczestniczki projektu: 40 kobiet wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem do lat 3 z miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego;
forma realizacji zadania: zajęcia warsztatowe w 4 grupach (9 - osobowych);
liczba godzin wsparcia: 36 godzin na grupę; łączny wymiar wsparcia - 144 godziny, zajęcia realizowane
będą przez 6 dni/grupę po 6 godzin/dziennie;
zakres zadania: na zajęciach realizowane będą m.in. następujące zagadnienia: zasady współpracy
w zespole, techniki negocjacji, analiza SWOT, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne,
samorozwój, planowanie kariery zawodowej / wyznaczanie i osiąganie celów zawodowych, komunikacja
w pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
Wsparcie realizowane
przez Zamawiającego.

i

dokumentowane

będzie

na

wzorach

dokumentów

dostarczonych

Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie metod, materiałów i narzędzi
wykorzystywanych podczas zajęć do indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu), a także zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in. dbałość o sprzęt, minimalną ilość drukowanych
materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku obustronnego i oszczędności tonera).


II.

Wymagania dotyczące osób ubiegających się o realizację zamówienia:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
Dla CZĘŚCI I: wykształcenie wyższe, kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, minimum 5-letnie
doświadczenie w doradztwie zawodowym (indywidualnym i grupowym), opracowywaniu IPD, coachingu,
m.in. dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, biernych zawodowo
w województwie kujawsko-pomorskim;
Dla CZĘŚCI II: wykształcenie wyższe: kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, minimum 5-letnie
doświadczenie w doradztwie zawodowym (indywidualnym i grupowym) m.in. dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, biernych zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim.
III.

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium przypisując mu odpowiednią
wagę procentową:
a. Cena oferty brutto – 100%
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2. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 100.
3. Sposób dokonania oceny ofert według kryterium „Cena”:

C=

cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty badanej

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

IV.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zaoferowaną cenę brutto w przeliczeniu na 1 godzinę realizacji zadania CZĘŚCI I i/lub CZĘŚCI II prosimy podać
w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma i dostarczyć go w formie papierowej do
biura projektu „Szkoła Aktywnych Kobiet” na adres: Włocławek 87 – 800 ul. Młynarska 1A/3 lub przesłać w formie
elektronicznej (scan oryginału dokumentu) na adres: sise.sukces@onet.eu do dnia 21.04.2017 r. do godz. 15:30.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca do formularza ofertowego załącza
dodatkowo CV (życiorys zawodowy).
V.
OSOBA DO KONTAKTÓW
Dodatkowych informacji dot. projektu oraz przedmiotu zamówienia udziela p. Agata Kwiatkowska, nr tel. 54 426
26 66 wew. 12.
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku

FORMULARZ OFERTOWY DOT. ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO
W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA AKTYWNYCH KOBIET”
(nr EF-III.432.305.1.2016)

Imię i nazwisko Wykonawcy

.......................................................................................

.......................................................................................
Adres Wykonawcy
.......................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. rozeznania rynku na usługi doradztwa zawodowego
w ramach projektu „SZKOŁA AKTYWNYCH KOBIET”, oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:

cena brutto 1 godziny wsparcia w ramach części I „Identyfikacja potrzeb uczestniczek projektu –
Indywidualny Plan Działania”

................................................... zł

cena brutto 1 godziny wsparcia w ramach części II „Działania aktywizacyjne wspomagające proces powrotu
na rynek pracy - Grupowe poradnictwo zawodowe”

................................................... zł

……………….......................……………………………
data i podpis Wykonawcy
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