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ROZEZNANIE RYNKU NR 16M01RR01.MNS

dotyczące zatrudnienia pośredników pracy

na potrzeby wsparcia realizowanego dla uczestników/-czek projektu "Łamiemy bariery - młodzi

niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy" realizowanego przez Spółdzielnie socjalną SeriwS w

partnerstwie z Centrum Inicjatyw Ekologicznych oraz Fundacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS na mocy

umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.02-12-0129/15-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie1.2 Wsparcie osób

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

I. Zamawiający:
Centrum Inicjatyw Ekologicznych Sp. z 0.0. ul. Smolki 10/9, 30-513 Kraków, NIP: 945-193-55-07,

REGON:357887156, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa

- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000169463.

II. Warunki udziału

1) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Wykonawca składający ofertę posiada kwalifikacje i doświadczenie w przedmiocie rozeznania rynku tj.

a) Posiada wykształcenie co najmniej średnie, preferowane jest wykształcenie wyższe;

b) Posiada niezbędne umiejętności interpersonalne np. nawiązywania kontaktów z innymi,

komunikacyjne itp.

III. Szczegóły rozeznania:

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu wybrania naj korzystniejszej oferty dot. zatrudnienia
pośredników pracy w liczbie 2 osób z uwzględnieniem poniższych wymogów:

1) Cel pośrednictwa pracy: monitoring i wspomaganie Uczestników/-czki w aktywnym poszukiwaniu pracy,

nacisk położony na samodzielność i zaangażowanie Uczestników/-czek w poszukiwanie pracy

(podmiotowy i czynny udział UP); osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze

odpowiedniej pracy dla osoby poszukującej pracy oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy

odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.
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2) Pośrednictwo pracy - pozyskiwanie i udostępnianiu ofert pracy powinno polegać na:

aj przeprowadzeniu wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu mającej na celu

zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla klienta;

b) przeprowadzeniu kolejnej indywidualne rozmowy z klientem co najmniej raz na 2 miesiące

w celu weryfikacji kryteriów poszukiwania ofert pracy;

c} pozyskuje oferty pracy od pracodawców;

d) osoba realizująca usługę pozyskiwania i udostępniania ofert pracy zapoznaje się z kluczowymi

danymi istotnymi dla rozpoznania sytuacji zawodowej uczestnika projektu zebranymi przez doradcę

zawodowego/psychologa/trenera zatrudnienia wspieranego
3} Dokumentowanie usług: Informacje dotyczące realizowanego pośrednictwa pracy dla każdej osoby

dokumentuje się uwzględniając co najmniej:

a) imię i nazwisko uczestnika projektu;

b) status zawodowy przed przystąpieniem do projektu;

c) informacje o przeprowadzonych rozmowach z klientem;

d) informacje o przedstawionych uczestnikowi projektu ofertach pracy oraz o ich akceptacji bądź

odrzuceniu;

e} podpis uczestnika projektu pod dokumentacją.

4} Liczba godzin pośrednictwa pracy: ogółem: 500 (2016 r.-252 h; 2017r.-248 h), z zastrzeżeniem, że każdy

pośrednik zrealizu]e łącznie 250h (2016r.-126h; 2017r.-124h).

5) Liczba Uczestników (UP): ogółem 70 UP, w tym: 2016r.-36; 2017r.-34UP, z zastrzeżeniem, że każdy

pośrednik pracy przeprowadzi pośrednictwo pracy dla 35 UP, w tym: 2016r. -18UP; 2017r. -17UP.

6) Termin pośrednictwa pracy: 01.03.2016r. - 31.12.2017r. - na podstawie harmonogramu

przedstawionego Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed terminem realizacji usługi.

7} Miejsce wykonywania pośrednictwa pracy: Tarnów, Nowy Sącz.

IV. Sposób sporządzania oferty:
l} Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do

niniejszego rozeznania rynku.

3} Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazana w ofercie ceny jednostkowej brutto tj. za
jedną godzinę pracy pośrednika pracy oraz łączną cenę brutto usługi stanowiącą iloczyn ceny

jednostkowej oraz liczby godzin wskazanych przez Zamawiającego w rozeznaniu rynku dla każdego

pośrednika pracy tj. po 250h. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający

przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

V. Termin imiejsce składania ofert:
Termin składania ofert wyznaczono do 4 luty 2016 r. do godz. 14.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do

Biura Projektu).

Ofertę można składać:

1) osobiście lub pocztą w Biurze Projektów: ul. Krasińskiego 1-3, 31-111 Kraków

2) e-mailemnaadres:wzurowicz@gmail.com

INICJATf$~lo~gMcz
30-513 Kr~k?łka z 0.0. NYCH
NIP945-19-35-5~i' R~' Smołki 10/9

GON 357887156

ŁAMIEMY
BARIERY CleProjekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

.'*• *
* .•* .•
*.*

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

OFERTA
dotyczące zatrudnienia pośredników pracy

na potrzeby wsparcia realizowanego dla uczestników/-czek projektu "Łamiemy bariery - młodzi
niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy" realizowanego przez Spółdzielnie socjalną SeriwS w

partnerstwie z Centrum Inicjatyw Ekologicznych oraz Fundacją Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS na mocy

umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.02-12-0129/15-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie1.2 Wsparcie osób

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Ja niżej podpisany/a: .

działając w imieniu i na rzecz: .

Oferuję wykonanie usługi w zakresie objętym rozeznaniem rynku za kwotę:

aj cena jednostkowa tj. cena za jedną godzinę pracy pośrednika pracy wynosi: zł brutto,

/słownie: /

b) łączna cenę usługi stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej oraz liczby godzin wskazanych przez

Zamawiającego w rozeznaniu rynku dla każdego pośrednika pracy tj. 250h wynosi: zł brutto

/stownie: /

Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku

nr 16M01RR01~:t&~~~.
dr ~z. Wojciech Żurawie'

CENTRUM
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Data Podpis / pieczątka
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