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ROZEZNANIE RYNKU 

nr 1/2022/DORADCA ZAWODOWY/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY 

 

dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnych oraz grupowych spotkań z doradcą 

zawodowym tzn.: 

 - I cześć to jest opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej z 

opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla ok. 12 Uczestników Projektu, 

- II część to przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego dla ok. 12 uczestników 

projektu, powyższe wsparcie obejmuje specjalistyczne działania, wspierające proces 

aktywizacji uczestnika projektu „Efektywni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

- III część to świadczenia usług wynajmu sali na spotkania indywidualne i grupowe w celu 

realizacji projektu pt. Efektywni na rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY/ZLECENIODAWCA 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

ul. pl. Kaszubski 8/201 

81-350 Gdynia 

NIP: 5862057791 

REGON: 220744240,  

email: jurkiewicz.robert@gmail.com 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego/Zleceniodawcy w kwestiach merytorycznych 

i proceduralnych: 

Robert Jurkiewicz, email: jurkiewicz.robert@gmail.com tel. 505 444 195 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Postępowanie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawdzenie czy cena, za którą będą zakupywane usługi związane z 

pracą doradcy zawodowego jest rynkowa i niezawyżona. Wydatek ten będzie poniesiony w ramach 

projektu „Efektywni na rynku pracy” nr RPMP.08.02.00-12-0171/20 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 8 Osi 

Priorytetowej Rynek pracy i dotyczą zapewnienia usługi wsparcia doradcy zawodowego dla ok. 12 

uczestników projektu w łącznym wymiarze ok. 88 godzin, na terenie powiatów: suski, wielicki, Tarnów, 

wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, 

oświęcimski, tarnowski, limanowski oraz olkuski zgodnie z prowadzoną rekrutacją. 

mailto:jurkiewicz.robert@gmail.com
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2. Wykonawca udzielający wsparcia doradcy zawodowego składający ofertę zapewni: 

 

Cześć I 

- przygotowanie/opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla 12 Uczestników Projektu (UP) 

niezwłocznie po rozpoczęciu udziału w projekcie(3h/UP), następnie realizacja IPD monitorowana będzie 

za pomocą kontaktu mailowego/ telefon / on-line (w razie potrzeby spotkanie z UP), na zakończenie 

realizacji IPD UP odbędą spotkanie podsumowuj (1h/UP). Łącznie 12 osób x 4h tj. 48h. Przed rozpoczęciem 

pracy związanej z tworzeniem i realizacją IPD następuje przekazanie uczestnikom projektu informacji 

dotyczących rynku pracy, działań oferowanych w projekcie oraz celów i założeń IPD. Rozmowa taka ma 

służyć wzbudzeniu zainteresowania i motywacji uczestników do aktywnego udziału. 

Udzielenie wsparcia o charakterze zawodowym poprzedzone jest identyfikacją potrzeb Uczestników 

Projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia 

zawodowego) oraz opracowanie lub aktualizację IPD. Każdy z Uczestników Projektu musi otrzymać ofertę 

wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w 

celu uzyskania zatrudnienia. IPD jest opracowywany przez doradcę zawodowego i Uczestnika projektu. 

IPD ma na celu zdiagnozowanie potrzeb Uczestników Projektu i jest dokumentem, który zawiera: 

a) charakterystykę pomocy świadczonej Uczestnikom Projektu, ułatwiającej podejmowanie 

konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego UP; 

b) zaplanowaną aktywność UP w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia; 

c) efekt ustaleń wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, 

działania i terminy ich realizacji po ustaleniu w trakcie pracy z UP. 

IPD zostaje sporządzony w formie pisemnej, podpisany przez obie strony, podlega stałej weryfikacji tzn. 

jest dokumentem aktywnym, który może ulegać zmianie w trakcie pracy z klientem. 

IPD zawierać będzie elementy ujęte w Zał.12 do Standardu usług konkursu projektowego załączone do 

regulaminu konkursu NR: RPMP.08.02.00-IP.02-12-043/19. Załącznik dostępny jest na stronie 

ww.rpo.malopolska.pl. Na podstawie IPD określona zostanie ścieżka udziału w projekcie.  

Zasady postępowania w realizacji IPD: 

a) tworzenie odpowiednich warunków do aktywnej współpracy z uczestnikiem projektu 

(atmosfery, zaufania i zrozumienia); 

b) traktowanie pracy z uczestnikiem projektu nad IPD jako procesu; 

c) podsumowywanie uzyskiwanych rezultatów i udzielanie informacji zwrotnej uczestnikowi 

projektu. 

 

Łącznie: 48 godziny zegarowych (60 minut). 

 

Termin realizacji doradztwa/termin umowy: marzec – czerwiec 2022 r.  zgodnie z harmonogramem 

dostarczonym przez zamawiającego. Termin realizacji może ulec zmianie zgodnie z potrzebami i 

oczekiwaniami Uczestników projektu i nie będzie wymagać aneksowania umowy. 

 

 

 

Część II 

 

Celem zadania jest nabyta wiedza nt. rynku pracy oraz podniesiona motywacja do aktywności 

zawodowej. Zadanie odpowiada na problem związany z brakiem rozeznania nt. potrzeb rynku pracy, 

niskiej motywacja-braku wiary w sukces zawodowy Uczestników Projektu.  

Liczba odbiorców:12os.(K/M);2grupy x śr.6os. – dla osób którym wynika to z w/w IPD. 

 

Przedmiotem II części zapytania jest przeprowadzenie poradnictwa zawodowego które ma za zadanie 

m.in. motywowanie do zmiany sytuacji zawodowej (wzmacnianie kondycji psychicznej i wspieranie w 

nabywaniu umiejętności planowania kariery i poszukania pracy); stres w życiu zawodowym (istota, 

funkcja, strategia radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych);problemy zawodowe, oceny 
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siebie i posiadanego potencjału na tle grupy; rozwijanie umiejętności racjonalnego decydowania o 

swojej karierze; potrzeby rynku pracy i zasady funkcjonowania rynku pr.; budowanie wiary w siebie i sukces 

zawodowy. Założono 2 grupy po śr. 6 os. Łącznie 12 Uczestników projektu. Każda grupa będzie miała 5 

spotkań po 4h łącznie 20h. Całość części II to 2 grupy x 20h tj. 40h. Zamawiający zapewni sale, catering, 

materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notes) dla każdego uczestnika projektu. Doradca przygotuje 

pośrednictwo tj. plan działania, materiały tj. skrypty, wydruki (według potrzeby) oraz przeprowadzi 

pośrednictwo. 

 

Łącznie: 40 godziny zegarowych (60 minut). 

 

Termin realizacji pośrednictwa/termin umowy: marzec – czerwiec 2022 r.  zgodnie z harmonogramem 

dostarczonym przez zamawiającego. Termin realizacji może ulec zmianie zgodnie z potrzebami i 

oczekiwaniami Uczestników projektu i nie będzie wymagać aneksowania umowy. 

 

Miejsce realizacji doradztwa zawodowego: województwo Małopolskie, powiaty: suski, wielicki, 

wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, 

oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski oraz Miasto Tarnów,  

 

Dokładny zakres wsparcia dostosowany zostanie do potrzeb UP.  

a) Wykonawca prowadzi i dostarczy dokumentację potwierdzającą przeprowadzone wsparcie zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (udokumentowanie przebiegu spotkań min. listy 

obecności, dzienniki zajęć), 

b) Wykonawca oświadcza pisemnie, że zapoznał/am się z Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych 

Osobowych do projektu „Efektywni na rynku pracy”. Nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0171/20 firmy J&C 

GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, pl. Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia.  

c) Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zobowiąże się do ochrony przed niepowołanym dostępem, 

nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych 

osobowych przetwarzanych w firmie J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, pl. Kaszubski 

8/201, 81-350 oraz do zachowania ich w tajemnicy w czasie trwania jak i po ustaniu szkolenia.  

d) Wykonawca oświadczy, że został/am poinformowany/a o odpowiedzialności służbowej i karnej 

związanej z ochroną danych osobowych. 

3. Założono łącznie ok. 88 h zegarowych (1 godzina rozumowana jest jako 60 minut zajęć) wsparcia w 

zakresie indywidualnych oraz grupowych spotkań UP z doradcą zawodowym. Liczba odbiorców 12 osób, 

tj. 12 UP x 4h tj. 48 h – wsparcie indywidualne  oraz 2 grupy po 6 UP x 20h, tj. 40h, 48h + 40 h tj łącznie 88h.  

Liczba ta może wzrosnąć lub też się zmniejszyć zgodnie z potrzebami UP.  

4. Termin realizacji usługi: od 03.2022 do 06.2022 roku. 

 

Część III  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: 

a) wynajmu sali na spotkania indywidualne (48 godziny doradca zawodowy, sala jeden na jeden) 

b) wynajmu sali na warsztaty grupowe – poradnictwo zawodowe (40 godzin, w tym 2 grupy po 20 h, 

jedna grupa ok.6 osób)  

Założono łącznie 40 h zegarowych (1 godzina rozumowana jest jako 60 minut zajęć) wsparcia w 

zakresie poradnictwa zawodowego. Liczba odbiorców 12 osób, tj. 2 grupy x średnio 6 osoby/20h 

zegarowych na grupę.  

 

Ad. a) Warunki jakie powinna spełniać sala na zajęcia indywidualne (indywidualne doradztwa 
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zawodowe) 

a. powierzchnia sali nie mniejsza niż 10m2; 

b. sala autonomiczna (nie dzielona z dużą salą, nieprzechodnia); 

c. sala dostępna z harmonogramem ustalonym na 7 dni przed terminem realizacji  

ww. zajęć; 

d. sala gwarantująca optymalne warunki prowadzenia spotkań indywidualnych z doradcą 

zawodowym, czyli pomieszczenie z zapewnionym zapleczem do ww. wsparcia, zgodnie z 

wymaganiami polskiego prawa, tj. spełnia odpowiednie warunki sanitarne (dostęp do WC i 

urządzeń sanitarnych w bliskiej odległości od sali dydaktycznej, bezpieczeństwo BHP, ppoż.), 

akustyczne i jakościowe; 

e. w sali znajdują się stół, krzesła umożliwiające odbycie spotkania;   

f. zapewnienie ogrzewania w sezonie grzewczym;  

g. zapewnienie wywozu nieczystości i utrzymaniu czystości w lokalu oraz w jego o toczeniu  

h. sala z dostępem do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera; 

i. sala z dostępem do Internetu; 

j. zapewnienie naprawy ewentualnych uszkodzeń bądź awarii wynikających z użytkowania lokalu 

zgodnie z jego przeznaczeniem; 

k. sala posiadająca otwierane okna zapewniające możliwość wietrzenia pomieszczeń; 

l. sala z zapewnionym oświetlaniem światłem dziennym oraz całodobowym oświetleniem, 

umożliwiającym swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie i pisanie, a także odpowiednią 

temperaturę w zależności  od pory roku; 

m. dostępność sali min. na 15 minut przed i po zakończeniu zajęć.  

 

Ad. b) Warunki jakie powinna spełniać sala do przeprowadzenia warsztatów grupowych:   

a. sale szkoleniowe muszą być dostosowane do prowadzenia zajęć dla grup liczących średnio 6 

osób dodatkowo osoba prowadząca warsztaty, przy czym wielkość sali nie może być mniejsza 

niż 30 m2.  

b. sala autonomiczna (nie dzielona z dużą salą, nieprzechodnia); 

c. sala dostępna z harmonogramem ustalonym na 7 dni przed terminem realizacji ww. zajęć; 

d. sala gwarantująca optymalne warunki prowadzenia warsztatów grupowych, czyli 

pomieszczenie z zapewnionym zapleczem do ww. wsparcia, zgodnie z wymaganiami polskiego 

prawa, tj. spełnia odpowiednie warunki sanitarne (dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w bliskiej 

odległości od sali dydaktycznej, bezpieczeństwo BHP, ppoż.), akustyczne i jakościowe; 

e. zapewnienie ogrzewania w sezonie grzewczym; 

f. sala z dostępem do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie komputera; 

g. zapewnienie wywozu nieczystości i utrzymaniu czystości w lokalu oraz w jego otoczeniu  

h. w sali znajdują się stół, krzesła, flipchart oraz projektor multimedialny umożliwiający odbycie 

warsztatów grupowych;   

i. sala z dostępem do Internetu; 

j. zapewnienie naprawy ewentualnych uszkodzeń bądź awarii wynikających z użytkowania lokalu 

zgodnie z jego przeznaczeniem; 

k. sala posiadająca otwierane okna zapewniające możliwość wietrzenia pomieszczeń; 

l. sala z zapewnionym oświetlaniem światłem dziennym oraz całodobowym oświetleniem, 

umożliwiającym swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie i pisanie, a także odpowiednią 

temperaturę w zależności  od pory roku; 
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m. dostępność sali min. na 15 minut przed i po zakończeniu zajęć; 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od marzec 2022 do czerwiec 2021 r:  

2. Miejsce realizacji zamówienia na terenie powiatów: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, 

chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, 

limanowski oraz olkuski zgodnie z prowadzoną rekrutacją )obecnie 80% jest z p.Olkuskiego. 

 

 

 

V.       MINIMALNE WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 

Osoba wykonująca zamówienie musi posiadać doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych usług. 

Doradca/y zawodowy/i musi posiadać wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu IPD oraz znajomość 

technik pracy z osobami z grupy docelowej. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku tj.: dyplomy, certyfikaty oraz 

wykaz zrealizowanego przez kadrę wskazaną przez Wykonawcę w okresie ostatnich 2 lat doradztwa. 

Warunek zostanie spełniony poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 2 oraz dołączenie referencji 

potwierdzających należyte wykonanie usług doradczych w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

Oferta musi zawierać całkowitą cenę brutto za godzinę zegarową wsparcia doradcy zawodowego. Co 

oznacza, że w przypadku firm jest to kwota brutto, a w przypadku umowy zlecenie jest to kwota 

całkowitego kosztu będącego po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy, jak i również ewentualny 

dojazd, nocleg itp. 

 

Oferta musi zawierać cenę brutto za godzinę wynajmu sali (23% VAT). Poprzez cenę podaną w formularzu 

rozumie się cenę , w którą wliczone są media, Internet oraz umeblowanie sali.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu 

prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy. 

Harmonogram wynajmu sali będzie można określić na podstawie przeprowadzonej rekrutacji i ilości 

zakwalifikowanych uczestników. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżącej dostępności sali 

na każdym etapie realizacji zadań, na które złożył ofertę.  

Wykonawca akceptuję klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie za wynajem sali, w których zajęcia 

rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin najmu.  

 

W przypadku jeśli uczestnikiem projektu będzie osoba niepełnosprawna to Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić salę zgodną z potrzebami osoby niepełnosprawnej tj. w przypadku osoby niepełnosprawnej 

ruchowo sala powinna być dostosowane do niepełnosprawności poprzez m.in. podjazdy, brak progów, 

być na parterze lub zapewnić windę itp.  

 

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, przez jedną część I, lub II, lub III.  
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VII. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

w terminie od 12.04.2022 roku do dnia 19.04.2022 roku, do godz. 14.00, w siedzibie J&C GROUP Karolina 

Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, ul. pl. Kaszubski 8/201, 

a)  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście. 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, ul. pl. Kaszubski 8/201,  81-350 Gdynia ,  

b) drogą elektroniczną na adres email: jurkiewicz.robert@gmail.com 
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Załącznik nr 1 

 

………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

Oferta w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnego 

doradztwa zawodowego dla 12 uczestników projektu i/lub grupowego poradnictwa 

zawodowego dla 12 uczestników i/lub zapewnienie Sali na powyższe wsparcie dla Uczestników 

projektu " Efektywni na rynku pracy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
1/2022/DORADCA ZAWODOWY/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY 

 

 

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

Pełne dane Wykonawcy wraz z adresem lub pieczęć firmowa 

 

Adres e – mail: ……………………………….………………….., 

tel.: …………………….………………………. 

 

Proszę o uzupełnienie I i/lub II części zgodnie z ofertą. Oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia na poniższych warunkach:  

 

I Cześć 

Nazwa usługi Cena brutto (tj. z VAT): 

Opracowanie/Monitoring/Podsumowanie 

indywidualnej ścieżki rozwoju kariery 

zawodowej za jedną godzinę: 

PLN:   

Słownie:  

Opracowanie/Monitoring/Podsumowanie 

indywidualnej ścieżki rozwoju kariery 

zawodowej za całość tj. 48 godzin: 

 

 

PLN:   

Słownie:  

 

II Cześć 

Nazwa usługi Cena brutto (tj. z VAT): 

Przeprowadzenie grupowego 

pośrednictwa zawodowego za jedną 

godzinę: 

PLN:   

Słownie:  

Przeprowadzenie grupowego 

pośrednictwa zawodowego za całość tj. 

PLN:   

Słownie:  
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40 godzin: 

 

 

 

III Cześć 

Nazwa usługi Cena brutto (tj. z VAT): 

Zapewnienie Sali szkoleniowej na 

Przeprowadzenie indywidualnego 

doradztwa zawodowego za jedną 

godzinę: 

PLN:   

Słownie:  

Zapewnienie Sali szkoleniowej na 

Przeprowadzenie grupowego 

pośrednictwa zawodowego za całość tj. 

40 godzin: 

 

 

PLN:   

Słownie:  

 

 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.  

b) Zapoznałam/em się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym. 

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia  

(w tym ewentualne koszty podatkowe i ubezpieczeniowe). 

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

g) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data           Podpis i pieczęcie Wykonawcy 

 
 


