Skarżysko-Kamienna, dn. 30.11.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu
„Nowe szanse na zatrudnienie”
realizowanym w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Zapraszamy do współpracy i złożenia oferty cenowej na realizację Indywidualnych Planów Działania dla
uczestników projektu „Nowe szanse na zatrudnienie”

1. Przedmiot rozeznania rynku.
Przedmiot rozeznania obejmuje usługę realizacji Indywidualnych Planów Działania dla 67 uczestników
projektu (UP) w powiatach : skarżyskim, starachowickim, koneckim, kieleckim, kieleckim grodzkim
i buskim, w wieku 15-29 lat bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież
NEET. Każdy z UP odbędzie po 2 godziny doradztwa z zakresu IPD. Łącznie zrealizowanych zostanie 134
godzin doradztwa. Liczba godzin doradztwa w poszczególnych powiatach może być różna, ponieważ
uzależniona będzie od rozkładu terytorialnego UP.
2. Tematyka doradztwa.
Zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej (w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji
i kwalifikacji zawodowych) oraz identyfikacja potrzeb UP i zdiagnozowanie możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego , w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy (analiza czynników
utrudniających UP wejście lub powrót na rynek pracy, tj.: wiek, płeć, poziom wykształcenia, umiejętności,
uprawnień i doświadczenia zawodowego, niepełnosprawnym, czasowo pozostających bez pracy, miejsce
zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy i dostępności do nowoczesnych
form komunikowania się.)
Doradca zawodowy (DZ) wspólnie z UP dokonają wyboru odpowiednich form wsparcia w projekcie
i zaplanowania indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowej. UP. Umożliwi to trafny dobór
zindywidualizowanej formy wsparcia dla UP i zapewni efektywność oraz trwałość działań.
3. Obowiązki Wykonawcy.
W skład obowiązków należących do Wykonawcy będzie wchodzić:
a) prowadzenie doradztwa w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami
zawartej umowy,
b) utrzymanie stałego kontaktu z Zamawiającym i przekazywanie na bieżąco całej dokumentacji
związanej z realizacją doradztwa,
c) osobiste świadczenie usługi w postaci przygotowania i przeprowadzenia doradztwa.
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1. Wymagania wobec Wykonawcy.
Posiada:
wykształcenie wyższe,
min 2 lata stażu pracy (w ostatnich 3 latach) jako doradca. w PUP/EFS.
dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu
doradztwa,
Wykonawca musi być dyspozycyjny, tj. wykonać doradztwo w miejscu, czasie i ilości godzin w danym
dniu zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Minimalny okres zgłoszenia zapotrzebowania na doradztwo
wyniesie 24 godziny.
2. Forma współpracy.
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do dnia 31
grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin doradztwa,
w przypadku nieskompletowania wystarczającej liczby UP lub skompletowania wyższej niż zakładano
liczby UP.
3. Czas realizacji zamówienia.
Planowany od dnia podpisania umowy do 28.02.2017 r.
4. Sposób składania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Ofertę należy składać wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego
Oferta zawierać będzie cenę całkowitą z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych
z realizacją usługi.
5. Termin oraz miejsce składania ofert.
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.12.2016 r. do godz. 14.00 (wiążąca jest data wpływu).
Ofertę można składać:
osobiście w biurze projektu: ul. Fałata 18, 26- 110 Skarżysko-Kamienna,
lub droga pocztową na podany powyżej adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem –
„Oferta cenowa – IPD PW3”
Osoba do kontaktu.
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Małgorzata Iwanowska, tel. 518-442-734, e-mail: ns@pakd.pl

Z poważaniem
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OFERTA CENOWA WYKONANIA USŁUG OPRACOWANIA IPD
Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące świadczenia usług doradczych składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie doradztwa w zakresie objętym rozeznaniem za jednostkową cenę brutto za świadczenie
1 godziny doradczej w kwocie ……...… zł (słownie: ………………………..………. zł).
2. Przystępując do udziału w rozeznaniu rynku oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu,
w szczególności:
posiadam wykształcenie wyższe,
posiadam min 2 lata stażu pracy (w ostatnich 3 latach) jako doradca. w PUP/EFS.
dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu doradztwa,
jestem dyspozycyjny, tj. wykonam doradztwo w miejscu, czasie i ilości godzin w danym dniu zgodnie
ze zgłoszeniem Zamawiającego. Minimalny okres zgłoszenia zapotrzebowania na doradztwo wyniesie
24 godziny.

………………………………………………………………………………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

Załączniki do oferty:
1. CV (uwzględniające wymagane doświadczenie )
2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
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