Lublin, 20.01.2021 r.

ZAPYTANIE O CENĘ nr 01/ZC/RPLU.10.04.00-06-0027/18
dotyczące określenia ceny usługi doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD oraz usługi pośrednictwa
pracy w ramach projektu pt. „Programy outplacementowe - ZIT LOF” nr RPLU.10.04.00-06-0027/18
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw
i pracowników do zmian dla Działania: 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
I.

ZAMAWIAJĄCY
Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Zdrojowa 30A, 43-600 Jaworzno
Biuro projektu: ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin

II.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
Agnieszka Droździuk
telefon: 662-533-280
e-mail: programyoutplacementowe@letowskiconsulting.pl

III.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
1.

2.

IV.

Formularz cenowy należy złożyć w terminie do dnia 28.01.2021 r. do godz. 15:00
a. w formie pisemnej na adres Biura Projektu:
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
Biuro projektu: ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin
z dopiskiem na kopercie:
Formularz cenowy - zapytanie o cenę nr 01/ZC/RPLU.10.04.00-06-0027/18
lub
b. mailowo na adres: programyoutplacementowe@letowskiconsulting.pl
tytuł maila: Formularz cenowy - zapytanie o cenę nr 01/ZC/RPLU.10.04.00-06-0027/18
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty cenowej ma data i godzina jej wpływu
do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot
niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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V.

OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są:


usługa doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD w wymiarze 160 godzin



usługa pośrednictwa pracy w wymiarze 320 godzin

w ramach projektu pt. „Programy outplacementowe - ZIT LOF” nr RPLU.10.04.00-06-0027/18.
Charakterystyka uczestników projektu.
Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące na obszarze LOF1 województwa lubelskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, będące pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub
zagrożonymi zwolnieniem lub osobami zwolnionymi (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu) z przyczyn niedotyczących pracownika.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
RODZAJ USŁUGI
Doradztwo
zawodowe
wraz z
opracowaniem
IPD

LICZBA
GODZIN

OPIS

160
godzin

Usługa powinna się składać z następujących elementów realizowanych na
rzecz uczestników projektu:


identyfikacja potrzeb zawodowych,



diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

Efekty procesu zostaną podsumowane w postaci Indywidualnego Planu
Działania (IPD), który będzie zawierał: opis obecnej sytuacji osoby,
diagnozę braku zatrudnienia, opis kierunku rozwoju zawodowego,
działania w kontekście projektu oraz te do samodzielnej realizacji z
uwzględnieniem terminu ich realizacji, a także oczekiwane efekty.
Usługa powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników
projektu.
Liczba godzin realizacji usługi.
Czas trwania realizacji usługi dla każdego uczestnika projektu:
2 godziny dla 1 osoby.
Łączny czas trwania realizacji usługi w ramach projektu: 2 godz./os. x 80
os. = 160 godz.
1 godzina usługi = 1 godzina zegarowa.
Liczba spotkań :1 x 2 godz., harmonogram dostosowany do potrzeb
uczestników projektu.

Pośrednictwo
pracy

320
godzin

Usługa powinna się składać z następujących elementów realizowanych na
rzecz uczestników projektu:

1 Tj.: gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża,

Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka
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RODZAJ USŁUGI

LICZBA
GODZIN

OPIS
 pozyskiwanie ofert pracy zawierających opis kwalifikacji i umiejętności
wymaganych na danym stanowisku pracy, oferowanych przez
pracodawcę warunków pracy i płacy, zakresu zadań na danym
stanowisku, okresu aktualności oferty pracy, oferowanych przez
pracodawcę warunków pracy i płacy, zakresu zadań na danym
stanowisku, okresu aktualności oferty pracy,
 przedstawienie ofert pracy (w tym minimum 2 pracy) każdemu
uczestnikowi wolnych od dyskryminacji w wynagrodzeniu (działanie
na rzecz równości płci),
 inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestnika z pracodawcami.
 analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy.
Usługa powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników
projektu.
Liczba godzin realizacji usługi.
Czas trwania realizacji usługi dla każdego uczestnika projektu:
4 godziny dla 1 osoby.
Łączny czas trwania realizacji usługi w ramach projektu: średnio
4 godz./os. x 80 os. = 320 godz.
1 godzina usługi = 1 godzina zegarowa.
Liczba spotkań i czas trwania ustalane indywidualnie z pośrednikiem pracy,
dostosowane do potrzeb uczestników projektu

VI.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usług.
Zamówienie będzie realizowane w okresie: 01.2021 r. – 11.2021 r.
Dokładny termin realizacji poszczególnych spotkań z uczestnikami uzgadniany będzie po ustaleniu
terminów dogodnych dla Uczestników biorących udział w projekcie.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość:
 odwołania danego spotkania w ramach usługi i/lub
 przesunięcia okresu realizacji zamówienia
w przypadkach losowych leżących po stronie uczestników projektu.
Spotkania będą się odbywały w tygodniu w dni robocze w godzinach rannych lub popołudniowych i/lub w
weekend (sobota i niedziela) – w zależności od potrzeb i możliwości uczestników projektu.
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Miejsce realizacji usług.
Przedmiot zamówienia, ze względu na grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, realizowany
będzie na obszarze LOF2 województwa lubelskiego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Dokładne miejsce realizacji usług uzależnione będzie od terenu województwa śląskiego, z którego pochodzić
będą uczestnicy kierowani na spotkanie z doradcą zawodowym / pośrednikiem pracy w ramach projektu.
Za wynajem sal na spotkania z doradcą zawodowym / pośrednikiem pracy odpowiada Zamawiający.
VII. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca/personel Wykonawcy uczestniczący w wykonaniu zamówienia nie jest zatrudniony w
instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała
zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt
interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w całym okresie realizacji umowy aktualnego wpisu do
Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego
dla siedziby Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kadry dydaktycznej do realizacji zamówienia:
a) W przypadku realizacji usługi doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD, Wykonawca
musi dysponować minimum 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje oraz doświadczenie
(każda z osób musi spełniać wszystkie nw. warunki):




wykształcenie kierunkowe (studia wyższe lub podyplomowe z zakresu doradztwa
zawodowego i/lub psychologii) i/lub wykształcenie wyższe oraz dyplom/certyfikat
potwierdzający kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego,
minimum 2-letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat w prowadzeniu
poradnictwa/doradztwa zawodowego, w tym co najmniej 160 godzin doświadczenia w
realizacji usługi poradnictwa/doradztwa zawodowego w ciągu ostatnich 2 lat (tj. od
01.2019r.);

b) W przypadku realizacji usługi pośrednictwa pracy, Wykonawca musi dysponować minimum 1
osobą posiadającą następujące kwalifikacje oraz doświadczenie (każda z osób musi spełniać
wszystkie nw. warunki):



4.

wykształcenie minimum średnie,
minimum 2-letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat w prowadzeniu pośrednictwa pracy,
tym co najmniej 160 godzin doświadczenia w realizacji usługi pośrednictwa pracy w ciągu
ostatnich 2 lat (tj. od 01.2019r.).

Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności prowadzenia wsparcia ,by efektywnie
wspomóc Zamawiającego w osiągnięciu wskaźnika "Liczba osób, które po opuszczeniu programu
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie" na poziomie min.55% tj. 44 osoby.

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłoczne udostępnić do wglądu do wglądu wszystkich dokumentów
związanych z realizowanymi usługami na rzecz projektu, w tym do dokumentów finansowych –
2 Tj.: gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża,

Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka
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Zleceniodawcy oraz innym upoważnionym instytucjom (w tym: Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Lubelskiego) w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z
realizowaną usługą do 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji usługi oraz zeskanowanych
dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się informować uczestników o współfinansowaniu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, w ramach projektu „Programy outplacementowe - ZIT LOF” nr RPLU.10.04.00-060027/18.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia powinien przedłożyć formularz cenowy, zgodnie
z wzorem znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową na dane zamówienie.

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
2. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy wyłonionemu
w tym postępowaniu w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie
zawartej z Wykonawcą, o ile to zamówienie dotyczy tego samego rodzaju usług.
3.

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz
uczestników projektu. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane protokołem
sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję
godzin w danym okresie poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie,
iż liczba osób biorących udział w spotkaniach może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania
jakichkolwiek kar. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na
spotkania.

4.

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku, gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie wykonywania
usługi, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do
liczby godzin jego uczestnictwa w spotkaniach (przeliczone wg stawki za osobogodzinę).

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
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Załącznik nr 1 do Zapytania o cenę nr 01/ZC/RPLU.10.04.00-06-0027/18

………………………………….…………….…

……….…………………………..

/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

FORMULARZ CENOWY
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia zawartym w pkt V w następującej cenie:
j.m.

Liczba
maks.

Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD

godz.

160

Pośrednictwo pracy

godz.

320

Rodzaj usługi

Cena jednostkowa
(PLN brutto)

Wartość ogółem
(PLN brutto)

Oświadczam, że:
1.

całkowita wartość brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia,
jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

2.

przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Dane osoby do kontaktu ws. niniejszej oferty:
Imię i nazwisko (nazwa)..….….….............................................................................................
Adres

..…………………………….….............................................................................................

Tel./fax .….….........................................................................................................................
e-mail: ..................................................................................................................................

………………………………………………………….………………………..………….
(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

6

