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Nowy Sącz, dnia 27.01.2016 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR 16M01RR04.MNS

dotyczące zatrudnienia trenera zatrudnienia wspieranego

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:

Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Nowy Sącz ul. Myśliwska 4c lok. 8 NIP 734-34-61-425

REGON 121328095, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000360997.

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
proced ury 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) ukończył szkolenie modułowe w ramach projektu "Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej",
realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i uzyskał zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

b) posiada doświadczenie w pracy z osobami z osobami niepełnosprawnymi. Trenera zatrudnienia

wspieranego musi cechować zdolność do odnajdywania we wrażliwym kliencie potencjału oraz

otwartość na zróżnicowanie, z jakim może się spotkać w procesie jego aktywizacji. Zrozumienie

klienta z perspektywy barier, z jakimi się zderza, obaw jakich doświadcza oraz potrzeb i oczekiwań,

jakie może żywić, przekłada się w sposób bezpośredni na trwałość i skuteczność proponowanej
ścieżki wsparcia.
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III. Szczegóły rozeznania:
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty dot. zatrudnienia trenera

zatrudnienia wspieranego z uwzględnieniem poniższych wymogów:

1) Cel pracy: wsparcie Uczestników/-czek w powrocie na otwarty rynek pracy, zwiększenie szans na

znalezienie i utrzymanie zatrudnia przez Uczestników/-czki, poczucie odpowiedzialności za sukces po

stronie Uczestników/-czek, dokonanie zmian postawy Uczestników/-czek z biernych na aktywną,

niestandardowe myślenie Uczestników/-czek (podmiotowy i czynny udział Uczestników/-czek

w poszukiwaniu zatrudnienia).

2) Zadania trenera zatrudnienia wspieranego:

a) rozpoznanie potencjału klienta, jego sytuacji społeczno - zawodowej, potrzeb i aspiracji, w celu

sporządzenia trafnej opinii predyspozycji osobowościowo - zawodowych klienta i jego możliwości

rozwojowych;

b) motywowanie, analizowanie wspieranie działań klienta podejmowanych w ramach

Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego;

c) nawiązanie kontaktów z pracodawcami, urzędami pracy oraz innymi instytucjami rynku

d} pracy w celu promocji zatrudnienia wspieranego oraz pozyskiwania miejsc pracy dla

konkretnych klientów;

e} po znalezieniu pracy dla klienta wprowadzenie go do zakładu pracy poprzez zapoznawanie

z procedurami i warunkami zatrudnienia oraz zadaniami na określonym stanowisku.

f) w przypadku niektórych klientów, TZW sam uczy się zakresu obowiązków swojego klienta,
a następnie go szkoli;

g) na bieżąco monitoruje adaptację klienta w miejscu pracy i pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych

problemów.

3) Dokumentowanie usług: Trener zatrudnienia wspieranego dokumentuje informacje dotyczące

prowadzonego procesu dla każdej osoby co najmniej w poniższym zakresie:

a} imię i nazwisko uczestnika projektu;

b) adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli osoba je posiada;

c} status zawodowy przed przystąpieniem do projektu;

d) poziom wykształcenia oraz zawód wyuczony;

e) staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko pracy;

f) okres pozostawania bez pracy;

g) zainteresowania, predyspozycje i kompetencje;

h) uwarunkowania społeczne i ekonomiczne;

i) problem zawodowy;

j) daty kolejnych spotkań w ramach procesu wsparcia, zagadnienia omawiane podczas

k) spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania i ich rezultaty;

I) wynik procesu wsparcia, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego lub

innego;

ł} zalecenia dotyczące dalszego postępowania;

m) odbyte spotkania potwierdzone podpisem uczestnika projektu

n) informacje dotyczące współpracy z innymi instytucjami i pracodawcami.
4} Liczba godzin trenera zatrudnienia wspieranego: ogółem: 175 (2016 r.-gO h; 2017r.-85 h).
5} Liczba Uczestników: ogółem 35 UP, w tym: 2016r. -18; 2017r. -17UP.

6) Termin wykonania usługi: 01.03.2016r. - 31.12.2017r. - na podstawie harmonogramu przedstawionego

Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed terminem realizacji usługi.

7) Miejsce wykonywania usługi: Nowy Sącz.
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IV. Sposób sporządzania oferty:
1.) 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 trenera oraz łączną cenę brutto usługi stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej oraz

liczby godzin wskazanych przez Zamawiającego w rozeznaniu rynku tj. 175 h. 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 Projektów).

Ofertę można składać:

1) osobiście lub pocztą w Biurze Projektów: ul. Myśliwska 4c/8

2) e-mailemnaadres:biuro@unitis.pl
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OFERTA

dotyczące zatrudnienia trenerów zatrudnienia wspieranego

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.Ol.OZ.OZ-lZ-OlZ9/1S-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działaniel.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:

al cena jednostkowa tj. cena za jedną godzinę pracy trenera zatrudnienia wspieranego wynosi:

................................................................. zł brutto /słownie: I

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

Zamawiającego w rozeznaniu rynku tj.175h wynosi:

............................................................ zł brutto /słownie: 1

Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku
nr 16M01RR03.MNS
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