Projekt „Masz prawo do kwalifikacji-II edycja” współfinansowany w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Łódź, 18.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – rozeznanie rynku nr 07R/01.02.01/2018
SPECJALISTA DS. POŚREDNICTWA PRACY
w ramach projektu „Masz prawo do kwalifikacji – II edycja”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

I.

Tryb postępowania

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami).
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode
na rynku pracy. Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy. Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
II.

Zamawiający

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o.,
ul. Giewont 66, 92-116 Łódź, NIP: 7281320897
III.

Opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy w wymiarze 6
godzin na osobę – dwa spotkania po 3 godziny przed odbytym stażem i po odbytym stażu dla 90
uczestników/-czek projektu „Masz prawo do kwalifikacji – II edycja”
2. Uczestnikami/-czkami pośrednictwa będą osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat
bez pracy, nieuczące się i niekształcące – tak zwana młodzież NEET, osoby bierne zawodowo lub
bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy.
3. Pośrednictwo odbywać się będzie w okresie od 06.2018r. szczegółowy harmonogram zostanie
uzgodniony z wybranymi wykonawcami.
4. Czas trwania pośrednictwa wynosi łącznie 540 godzin
5. Każdy uczestnik weźmie udział w 6 godzinach pośrednictwa
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6. Pośrednictwo organizowane będzie w dni robocze w pomiędzy 8:00 – 22:00 i/lub w weekendy, w tych
samych godzinach. Wykonawca zobowiązany będzie dostosować się do terminów i godzin
wyznaczonych przez Zamawiającego we wskazanym zakresie.
7. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 06.2018 do 12.2019
8. W ramach 3 godzin przed stażami Specjalista ds. pośrednictwa pracy dokona analizy rynku pod kątem
uzyskanych przez uczestników/-czki projektu kwalifikacji i kompetencji:
• Wyszuka firmy (z wykorzystaniem bazy firm współpracujących z Zamawiającym)
• Ustali warunki przyjęcia na staż
• Przygotuje dokumenty stażowe
9. W ramach 3 godzin po stażach Specjalista ds. pośrednictwa pracy:
• Przedstawi min 2 oferty pracy
• Przeanalizuje dokumenty aplikacyjne
• Omówi warunki zatrudnienia
• Przeanalizuje rynek pracy
10. Miejsce wykonywania zamówienia: Łódź, ul. Pomorska 40
11. Specjalista ds. pośrednictwa pracy musi posiadać wykształcenie wyższe II stopnia i co najmniej roczne
doświadczenie zawodowe.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości godzin realizacji zamówienia.
IV.

Wymagane dokumenty

1. Wypełnienie formularza oferty cenowej – Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1.
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć mailem na adres: kwalifikacje@studiumnt.pl lub osobiście w zamkniętej
kopercie na adres:
Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o.,
Biuro Projektu, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź,
w terminie do 26.05.2018 r.
Osoba do kontaktu:
Joanna Szyszkiewicz telefon: 601 234 267
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – rozeznania rynku nr 07R/01.02.01./2018
OFERTA CENOWA
……………….., dn. …………………

Imię i nazwisko Wykonawcy :
Dane teleadresowe (adres, numer telefonu, adres e-mail):

Nazwa usługi

Pośrednictwo
pracy

Cena jednostkowa
za godzinę
zegarową
pośrednictwa pracy
(w zł brutto)

Liczba godzin

………………….
…………. godzin
słownie:……………………..

Cena całościowa za
przeprowadzenie
pośrednictwa pracy
(w zł brutto)

………………….
słownie:……………………..

Oświadczam iż:
1. znam treść zapytania ofertowego – rozeznania rynku nr 07R/01.02.01./2018 i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń;
2. spełniam wszystkie kryteria obligatoryjne określone w przedmiotowym zapytaniu i zobowiązuję się do
przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ten fakt w przypadku wyboru mojej oferty;
3. w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
oraz spełnione zostaną wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym – rozeznaniu rynku nr
07R/01.02.01./2018.

……………………………………………………..
czytelny podpis Wykonawcy
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