Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
7. Oś Priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Nr postępowania: 4/rr/KI/7.1.2/2018, data: 06.11.2018

ROZEZNANIE RYNKU
W związku z realizacją przez J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, projektu pt.:
„Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy” numer RPWP.07.01.02-30-0145/16, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 (Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie
7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe), poszukujemy doradców zawodowych, którzy
zrealizują indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty aktywizacji zawodowej dla
Uczestników/Uczestniczek ww. projektu, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

1. ZAMAWIAJĄCY
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia
tel. + 48 505 444 195; e-mail: info@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl
2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: Robert Jurkiewicz,
tel. 505 444 195, email: info@jcgroup.pl
3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy rozeznania rynku.
Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne
na stronie internetowej Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące przedmiot
niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV – 85.31.23.20 – 8 , 80.57.00.00 – 0

RPWP.07.01.02-30-0145/16
Tytuł projektu: „Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy”
J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Biuro Projektu: Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa
NIP 586 205 77 91 REGON 220744240
www.jcgroup.pl e-mail: ops_swie@wp.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
7. Oś Priorytetowa: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
5.1 Indywidualne doradztwo zawodowe
Stworzenie Indywidualnego Planu Działania w sferze zawodowej podczas indywidualnych sesji w
wymiarze nie więcej niż 320 godzin.
Wymiar spotkań – 4 godziny/osobę. Przez godzinę rozumie się 60 minut.
Celem będzie przygotowanie kompleksowo każdego Uczestnika/czki do nowego otwarcia w życiu
osobistym, społecznym i zawodowym, opracowanie IPD, identyfikacji oczekiwań, mocnych i słabych
stron Uczestnika/czki Projektu, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i
doświadczenia zawodowego, określenie deficytów, poznanie potencjału zawodowego.
Planowany termin realizacji zadania: listopad 2018 – marzec 2019
Zamawiający zastrzega, iż harmonogram indywidualnych spotkań może ulec zmianie.
Miejsce realizacji wsparcia: powiat leszczyński, rawicki, gostyński.
5.2 Warsztaty aktywizacji zawodowej
Zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, przygotowywanie dokumentów
aplikacyjnych, omówienie elastycznych form zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
autoprezentacja – kreowanie własnego wizerunku na rynku pracy, stawianie sobie celów.
Wymiar warsztatów 3 dni po 8 godzin, 6 grup po średnio 10 osób.
Planowany termin realizacji zadania: listopad 2018 – marzec 2019
Zamawiający zastrzega, iż harmonogram warsztatów może ulec zmianie.
Miejsce realizacji wsparcia: powiat leszczyński, rawicki, gostyński.
Uczestnicy/Uczestniczki projektu:
Grupę docelową projektu stanowią kobiety i mężczyźni (80 osób) zamieszkujące/y (w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego. Będą to osoby
bierne zawodowo, bezrobotni zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
6. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
- wykonanie czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową
realizacją zawartej umowy,
- bieżącego informowania Zleceniodawcy imiennie o nieobecności na spotkaniu osób skierowanych przez
Zleceniodawcę,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji wsparcia.
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do składania ofert zapraszamy wykonawców, którzy:
a) posiadają wykształcenie wyższe (wymagana kserokopia dyplomu) i dwuletnie doświadczenie w
danej dziedzinie (weryfikowane na podstawie CV oraz ew. zaświadczeń, referencji, listów
intencyjnych),
b) posiadają niezbędne umiejętności interpersonalne,
c) spełniać będą warunek: łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Beneficjenta każdorazowo
w miesiącu pracy, w którym będzie realizował powyższe zlecenie nie przekroczy 276 godz.,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
- formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,
- kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje + CV (ew. zaświadczenia, referencje, listy
intencyjne)
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty
stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podać cenę brutto za jedną godzinę usługi.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty,
jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
Oferta musi zostać opatrzona podpisem Oferenta. Oferta cenowa, zgodna z załącznikiem nr 1 do
niniejszego rozeznania rynku, powinna być przekazana mailowo na adres: akaluzna@jcgroup.pl, nie
później niż do dnia 14.11.2018 do godziny 12:00 lub listownie na adres siedziby Zamawiającego tj.
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 4/rr/KI/7.1.2/2018 z dnia: 06.11.2018
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy
Dotyczy rozeznania rynku nr 4/rr/KI/7.1.2/2018 w ramach realizowanego projektu: „Kompleksowa
Integracja z rynkiem pracy” numer RPWP.07.01.02-30-0145/16 współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
FORMULARZ OFERTOWY
w odpowiedzi na zapytanie na usługi doradcy zawodowego oświadczam, iż oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia na niżej wymienionych warunkach:
Część 5.1:
Kryterium

Wartość

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN za 1 godzinę:
Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej
umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

Część 5.2:
Kryterium

Wartość

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN za 1 godzinę:
Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej
umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
- zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
- zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
- w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia;
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia
- zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego
- wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru).
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Do oferty dołączam:
- Curriculum Vitae (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty
potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień do realizacji przedmiotowego zamówienia,
- fakultatywnie: referencje, listy intencyjne.
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Kompleksowa
Integracja z rynkiem pracy” nr RPWP.07.01.02-30-0145/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oświadczam, że Wykonawca, którego
reprezentuję:
nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

………………………………………..
Podpis i pieczątka Oferenta
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