Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Nr postępowania: 9/2021/PSYCHOLOG/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY, data: 05.01.2022

ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
nr umowy RPMP.08.02.00-12-0171/20, pn. „Efektywni na rynku pracy”,
zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:
Usługa przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem tzw. Wsparcie motywacyjne
(psychologiczne) 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
I.
ZAMAWIAJĄCY/ZLECENIODAWCA
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
ul. pl. Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia
NIP: 5862057791, REGON: 220744240,
email: kjurkiewicz@jcgorup.pl
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.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
1. Przedmiotem zamówienia zapewnienie usługi wsparcia psychologa dla ok. 100 uczestników projektu
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w łącznym wymiarze 300 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.
Wykonawca wsparcia psychologicznego składający ofertę zapewni:
a) diagnozę blokad psychicznych i fizycznych oraz związanych z niepełnosprawnością, wiekiem,
określenie słabych i mocnych stron,
b) wzmocnienie potencjału, wsparci w trakcie całego procesu udziału w projekcie,
c) współdziałanie z doradcą zawodowym, identyfikacja obszarów diagnozowanych testami
psychologicznymi.
Celem jest wzmocnienie motywacji do zmiany biernej postawy zawodowej, przezwyciężenie barier,
motywowanie do poszukiwania pracy. Dokładny zakres wsparcia dostosowany zostanie do potrzeb
UP.
Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, należące do grup
defaworyzowanych: osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby o niskich
kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety.
Założono łącznie ok. 300 h zegarowych (1 godzina rozumowana jest jako 60 minut zajęć) wsparcia
w zakresie indywidualnych spotkań UP z psychologiem. Liczba odbiorców 100 osób, tj. 100 UP x 2h
oraz dodatkowo dla 50 UP x 2h, tj. 200h + 100 h tj. łącznie 300h. Liczba ta może wzrosnąć lub też
się zmniejszyć zgodnie z potrzebami UP.
Wykonawca:
a) prowadzi i dostarczy dokumentację potwierdzającą przeprowadzone wsparcie zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (udokumentowanie przebiegu spotkań
poprzez wypełnianie list obecności, dzienników zajęć, kart pracy),
b) 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 spotkań indywidualnych.
c) oświadczy, że został poinformowany o odpowiedzialności służbowej i karnej związanej
z ochroną danych osobowych.

IV.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca marca 2022 r., w godzinach i terminach
dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu
realizacji zamówienie o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
2. Miejsce realizacji zamówienia na terenie powiatów: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski,
gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski,
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tarnowski, limanowski oraz olkuski zgodnie z prowadzoną rekrutacją (obecnie 80% Uczestników
Projektu pochodzi z powiatu olkuskiego). Sale zapewnia Zamawiający.
V.
MINIMALNE WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:
Osoba wykonująca zamówienie musi posiadać wykształcenie psychologiczne. Dodatkowo
rekomendowane jest posiadanie doświadczenia związanego z diagnostyką psychologiczną osób
dorosłych.
VI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
Oferta musi zawierać całkowitą cenę brutto za godzinę zegarową wsparcia psychologicznego. 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.
VII.
FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: akaluzna@jcgroup.pl, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 23:59, dnia 13.01.2022 r.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 9/2021/PSYCHOLOG/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY
Formularz ofertowy
Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 9/2021/PSYCHOLOG/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY dotyczące
rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla Uczestników projektu
„Efektywni na rynku pracy”, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu oświadczam, że oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia za cenę:

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

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

Kalkulacja cenowa Wykonawcy/Zleceniobiorcy za realizację zamówienia:
Cena jednostkowa brutto
za 1h zegarowa
Cena brutto za całość w przypadku firmy, w przypadku osoby
nieprowadzącej firmy cena musi zawierać wszystkie skład
(brutto/brutto) leżące po stronie pracodawcy i pracownika

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Uzupełnia firma

Osoba
fizyczna
nieposiadająca firmy

-

Oświadczam/y, że:
– 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
RPMP.08.02.00-12-0171/20
Tytuł projektu: „Efektywni na rynku pracy”
J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz
Pl. Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia
Biuro Projektu: ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz
www.jcgroup.pl e-mail: malopolska@jcgroup.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
– znana jest mi treść rozeznania rynku nr 9/2021/PSYCHOLOG/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. Dodatkowo składając ofertę
oświadczam, że posiadam potencjał kadrowy, organizacyjny i techniczny lub też jestem osobą, która
spełnia minimalne warunki określone w pkt. V.

Data, podpis oferenta:

…………………………………………………..........
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dot.
postępowania w procedurze rozeznania rynku nr 9/2021/PSYCHOLOG/EFEKTYWNI NA RYNKU
PRACY w ramach projektu pn. „Efektywni na rynku pracy”, nr RPMP.08.02.00-12-0171/20

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:














administratorem Pani/Pana danych osobowych jest J&C GROUP Karolina ChadzypanagiotisJurkiewicz, plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia;
administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym
z
postępowaniem
o
udzielenie
zamówienia
o
numerze
9/2021/PSYCHOLOG/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY prowadzonym w trybie rozeznania rynku
zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata2014-2020;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia
roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto
ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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