ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI OD 20 TYS DO 50 TYS
Nr postępowania:
Tytuł projektu:
Realizator projektu:

Rodzaj usługi:

„Droga do sukcesu!”
EUROSOLUTIONS Jan Dymek
Opis przedmiotu
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzanie
warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 5 grup (11 os. w grupie)
Projektu „Droga do sukcesu!” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno – zawodowe 55
os. w wieku 18-64l. biernych zawodowo lub bezrobotnych o III profilu,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia jej
wsparciem , zamieszkujących w gminach powiatu bartoszyckiego,
braniewskiego, kętrzyńskiego.
Celem warsztatów aktywnego poszukiwania pracy jest przygotowanie
Uczestników/Uczestniczek Projektu do
Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujący zakres
tematyczny:
1

Szczegółowy opis usługi/zadań:

2
3
4
5
6

Znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas
rozmowy kwalifikacyjnej,
Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
Analiza lokalnego rynku pracy,
Autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą,
Najczęstsze pytania pojawiające się podczas rozmowy
kwalifikacyjnej,
Case study dotyczący rozmów kwalifikacyjnych,

Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy Program
warsztatów.
Program warsztatów musi obejmować zajęcia teoretyczne w wymiarze .
32h x 5 grup = 160h
(1 godzina szkoleniowa = 45 minut).
Warsztaty odbywać się będą w 5 grupach 11 osobowych.

Przebieg warsztatów oraz ich efekty będą udokumentowane z
wykorzystaniem harmonogramów zajęć, list obecności, dzienników zajęć,
, kopii materiałów dydaktycznych.
Warsztaty dla Uczestników Projektu mogą być realizowane również w
soboty i niedziele.
Szczegółowe harmonogramy realizacji warsztatów dla każdej wskazanej
grupy zostaną określone przez Zamawiającego w porozumieniu z
Wykonawcą. Wykonawca zagwarantuje dyspozycyjność Wykładowcy/ów,
która pozwoli na płynną realizację warsztatów zgodnie z ww.
harmonogramem.

Miejsce wykonania usługi:
Okres realizacji usługi:

Wymagane
kwalifikacje/doświadczenie
podmiotu bezpośrednio
świadczącego usługę:

Dodatkowe wymagania:
Zawartość oferty:

………………………..

Braniewo lub Elbląg
Maj-wrzesień 2018 r.
O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki, lub dysponują odpowiednim
potencjałem osobowym, który spełnia następujące warunki:
Doradca zawodowy:
- minimalnie 2 l. doświadczenia w pracy jako doradca zawodowy
- wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikat/ zaświadczenie/
inne umożliwiające prowadzenie wsparcia doradztwa zawodowego.
Kompletna oferta musi zawierać:
 wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia,
w tym wycenę wymaganych prac

…………………………………………

Miejscowość, data
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby działającej w jej imieniu)

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
DANE WYKONAWCY:
Nazwa
Wykonawcy:
Województwo:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu, nr lokalu:

NIP:

REGON:

e-mail do kontaktu:
Telefon do
kontaktu:

OFERTA CENOWA
Rodzaj zajęć

Łączna liczba godz.

Cena jednostkowa brutto

Cena brutto za jedną grupę

Pośrednictwa pracy

za 1 Uczestnika Projektu

(grupa to śr. 12 os)

Przeprowadzenie
pośrednictwa pracy

Cena łącznie brutto:
(Słownie: …………….)
OŚWIADCZENIA:
1) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Oświadczam/y, iż posiadam/y doświadczenie, odpowiednią kadrę i kwalifikacje oraz znajduję/ znajdujemy się
w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonania zadania.
3) Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
Miejscowość ……….., dnia

……………………………………………………..
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy

