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ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020, pn. „Nowe kwalifikacje Twoją
szansą na rynku pracy” nr umowy RPSL.07.01.03-24-04E8/16, zwraca się z zapytaniem dotyczącym:
Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie/aktualizowanie IPD
dla 100 Uczestników Projektu.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, docelowo dla
100 Uczestników Projektu (UP), tj.: osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne
lub bierne zawodowo, zamieszkujące powiat Katowice, należące przynajmniej do jednej z poniższych
kategorii:
 Osoby powyżej 50 roku życia – 19% UP
 Kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie zw. z urodzeniem i wychowaniem
dziecka) – 52% UP
 Osoby z niepełnosprawnościami – 10 % UP
 Osoby długotrwale bezrobotne – 49% UP
Dla każdego Uczestnika przewidziano 5h doradztwa, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb
UP, co łącznie wynosi 500 godzin/cały projekt.
Działania:
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy: proces aktywizacji
zawodowej Uczestnika Projektu zostanie rozpoczęty od rozpoznania aktualnej sytuacji społecznozawodowej i identyfikacji jego potrzeb. Efektem tego etapu jest Indywidualny Plan Działania (IPD)
opracowany w trakcie dwustronnych ustaleń pomiędzy UP a doradcą zawodowym. Celem Identyfikacji
będzie przygotowanie kompleksowo każdego indywidualnie do nowego otwarcia w życiu osobistym,
społecznym i zawodowym, stworzenie dziennika zawodów, identyfikacja oczekiwań, mocnych i słabych
stron UP, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
określenie deficytów, poznanie potencjału zawodowego.
Standardy:
Praca indywidualna, testy, wywiady, opracowanie/aktualizacja IPD zawierającego cel zawodowy,
kwalifikacja na jedną z 3 ścieżek szkoleń zawodowych w Projekcie.
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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85312320-8 – Usługi doradztwa
II. 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 – Regionalny
Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający poszukuje max. 3 doradców zawodowych.
2. Doradcą zawodowym może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki - posiada co
najmniej:
a) minimum średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa pracy
i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
b) 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w formie wolontariatu,
c) 3-miesięcznie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub
przeszła szkolenie w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
3. Miejsce realizacji: powiat Katowice, w salach zapewnianych przez Zamawiającego, spełniających
warunki BHP i ppoż oraz odpowiadających potrzebom grupy docelowej - sale bez barier
architektonicznych.
4. Termin realizacji: na bieżąco, do stycznia 2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile
zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
5. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: ukowalska@jcgroup.pl, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 12:00, dnia 7 maja 2018.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 1/rr/NK/7.1.3/2018, data: 25.04.2018

Nazwa Oferenta: …..................................................................................................................................
Siedziba: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Adres do korespondencji:.........................................................................................................................
NIP: ……………………………………… REGON: ……………………………………… KRS: ……………………………………………
Adres e-mail: .......................................................

Telefon: ........................................................

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
składam ofertę na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowanie/
aktualizowanie IPD dla 100 Uczestników Projektu „Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy”,
nr nr RPSL.07.01.03-24-04E8/16
w cenie brutto za jedną godz. doradztwa ……………………. zł (słownie: ………………….……………………………….).
Wartość brutto całości zamówienia: …………………… zł (słownie: ……………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………….…….…..).
OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez
Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego;
– uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w rozeznaniu rynkowym;
– 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).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach w/w projektu, 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.

……..............................................................
Data, podpis i pieczątka Oferenta

