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ZAPROSZENIE 
z dnia 05.06.2020 r. 

 
do złożenia oferty cenowej w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym na: 

 
przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego i grupowego poradnictwa zawodowego 

w projekcie „Spirala do sukcesu” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr Projektu POWR.01.02.01-18-0107/19 

Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku 
pracy – projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Realizowanego przez Izabelę Łajs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Zdrowia Izabela Łajs 
na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0107/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

(Instytucja Pośrednicząca), zgodnie z obowiązującą zasadą rozeznania rynku. 
 
 
UWAGA ! 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 
wiedzy na temat ceny rynkowej przedmiotu zamówienia. Dokonując rozpoznanie rynku cen, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość, zawarcia umowy z Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejsza ofertę 
(Zamawiający bierze pod uwagę jednostkową cenę brutto za dany rodzaj wsparcia) 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 
 
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie przeprowadzić indywidualne doradztwo zawodowe i/lub 
grupowe poradnictwo zawodowe terminowo według zamówienia Zamawiającego w miejscu i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

 

Kod CPV: 85312320-8 - usługi doradztwa 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne działania objęte niniejszym 
rozeznaniem rynku, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. I rozeznania. 
 
Izabela Łajs prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą Akademia Zdrowia Izabela Łajs, z siedzibą w Justynowie 
przy ul. Głównej 81 zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej na  przeprowadzenia indywidualnego doradztwa 
zawodowego i grupowego poradnictwa zawodowego w projekcie „Spirala do sukcesu” (dalej: Projekt) dla 64 
Uczestników/Uczestniczek projektu. 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:  

a) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym łącznie do 384 godzin (godzina=60 minut) – mające na celu 
identyfikację potrzeb 64UP oraz diagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z 
opracowaniem IPD (Indywidualny Plan Działania)  

b) Grupowego poradnictwa zawodowego dla 64 Uczestniczek/Uczestników Projektu łącznie do 108 godzin 
(godzina=60 minut) mające na celu wzrost kompetencji w  zakresie poruszania się po rynku pracy, 
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autoprezentacji, autodiagnozy i kontaktów z pracodawcami ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji 
zawodowych poszerzenie wiedzy i umiejętności  w celu uzyskania zatrudnienia. 

 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i/lub grupowego 
poradnictwa zawodowego 

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć i do należytego przeprowadzenia indywidualnego 
doradztwa zawodowego i/lub grupowego poradnictwa zawodowego objętego przedmiotem Umowy.  

 W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zaproszenia dotyczącego Indywidualnego doradztwa 
zawodowego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
- Opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD) 
- Prowadzenia Kart usługi doradczej  
- Przygotowania Raportu z indywidualnych spotkań w ramach doradztwa zawodowego  

 W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zaproszenia dotyczącego grupowego poradnictwa zawodowego 
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
- Prowadzenia list obecności oraz dzienników z grupowego spotkania 
- Przygotowanie skryptu dla Uczestników/Uczestniczek projektu. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego maksymalnie do 4 tygodni od 
dnia ostatniego dnia wsparcia dla poszczególnego Uczestnika Projektu dokumentów z zakresu  
indywidualnego doradztwa zawodowego i/lub z grupowego poradnictwa zawodowego 

 Zamawiający zobowiązuje się do:   
a) wykonywania czynności organizacyjnych, tj. m.in. ustalania, planowania i przygotowywania 

harmonogramu indywidualnego doradztwa zawodowego i grupowego poradnictwa zawodowego, 
organizacji indywidualnego doradztwa zawodowego i grupowego poradnictwa zawodowego,  

b) zapewnienia sali szkoleniowej na przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego i 
grupowego poradnictwa zawodowego,  

c) właściwego oznakowania sali szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,  
d) bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, w tym 

w szczególności przekazania wszelkich wymagań dotyczących wizualizacji Projektu, plakatów, tablic 
informacyjnych, naklejek lub innego rodzaju materiałów zawierających logotypy i informacje,  

e) odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji koniecznych dla prawidłowej realizacji Umowy,  
f) przekazania Wykonawcy listy Uczestników/ Uczestniczek indywidualnego doradztwa zawodowego i 

grupowego poradnictwa zawodowego na 2 dni przed indywidualnym doradztwem zawodowym i 
grupowym poradnictwem zawodowym oraz bieżącej aktualizacji listy w przypadku zmiany 
Uczestnika/Uczestniczki. 

 
 
Miejsce przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego i/lub grupowego poradnictwa zawodowego: 
Miasto Rzeszów, województwo podkarpackie – siedziba Akademii Zdrowia w Rzeszowie tj. ul. Jagiellońska 5, 35-025 
Rzeszów. Koszt dojazdu na miejsce prowadzenia doradztwa ponosi Wykonawca. 
 
W przypadku trwania stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i odgórnego zaostrzenia obostrzeń sanitarnych z tym 
związanych doradztwo oraz poradnictwo będzie prowadzone on-line, o ile Uczestnicy Projektu będą w stanie 
uczestniczyć w takiej formie wsparcia.  
 

II. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia 
 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wykształcenie wyższe oraz wskazane poniżej 
doświadczenie jako doradcy zawodowi lub dysponujący osobami, które posiadają wskazane poniżej doświadczenie 
jako doradcy zawodowi, tj. min 5 letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym - konsultacje indywidualne bądź 
poradnictwo grupowe w zależności od wybranego przez Wykonawcę zakresu zlecenia w Projekcie, w tym min. 2 lata 
na rzecz tzw. Młodzieży NEET. w zakresie identyfikowania predyspozycji, opracowywania IPD, wsparcia uczestników w 
poruszaniu się po rynku pracy. Doświadczenie w pracy z osobami o niskich kwalifikacjach, osobami z  
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niepełnosprawnościami, kobietami i wiedzą/umiejętnościami społecznymi w zakresie przełamywania stereotypów 
dotyczących ról kobiet i mężczyzn. 
Wymóg minimalnego 5 – letniego doświadczenia zawodowego rozumiany jest jako okres co najmniej 60 miesięcy w 
okresie ostatnich 7 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upłynie termin składania ofert (łączny okres wykonywania 
zadań/czynności jako doradca zawodowy/prowadzenia doradztwa zawodowego we wskazanym okresie).  W 
przypadku składania oferty na dwa rodzaje wsparcia Uczestników Projektu Wykonawca zobowiązany jest do 
wykazania posiadania doświadczenia wymaganego minimalnego doświadczenia dla każdego z rodzajów wsparcia z 
osobna.   
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków należy przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty: 
- kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego; 
- załącznik nr 4 potwierdzający posiadanie doświadczenia zawodowego w prowadzeniu indywidualnego doradztwa   
zawodowego i/lub grupowego poradnictwa zawodowego. 
 
W przypadku złożenia dokumentów przez Agencje Zatrudnienia - zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) agencjami zatrudnienia są 
podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie 
pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, 
doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej należy przedłożyć potwierdzenie wpisu do KRAZ.  

 
III. Termin realizacji zamówienia:  czerwiec 2020  – grudzień 2020 r. 

 
Zlecenie będzie wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez osoby upoważnione do kontaktu ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy. Indywidualne doradztwo zawodowe i/lub grupowe poradnictwo zawodowe w ramach 
zlecenia będzie organizowane w dni robocze i/lub weekendy w godzinach porannych i/lub popołudniowych od 8.00 do 
20.00, zależnie od potrzeb zgłoszonych przez Uczestników/Uczestniczek Projektu. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i 
niezawinionych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wymaganych terminów realizacji Projektu. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji 
projektu.  Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca są uprawnieni do zmiany terminu zajęć bez ponoszenia z tego 
tytułu żadnych konsekwencji, nie później jednak niż na 7 dni przed zaplanowanym dniem ich rozpoczęcia, w przypadku 
wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie 
danych zajęć okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Do odwoływania i zmian terminów zajęć w imieniu 
Zamawiającego i Wykonawcy uprawnione są osoby upoważnione do kontaktu. Nowy termin odwołanych zajęć, 
zaproponowany przez Stronę odwołującą, powinien być uzgodniony przez Strony w ciągu 14 dni od dnia, w którym 
miały się odbyć planowane zajęcia.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu 
Zamówienia poprzez wizytację indywidualnego doradztwa zawodowego oraz grupowego poradnictwa zawodowego 
realizowanego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą bez konieczności powiadamiania Wykonawcy. Każda ze Stron 
jest uprawniona do rozwiązania zawartej Umowy, zgodnej z przedmiotem zamówienia, ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę, ale wyłącznie po uprzednim 
jednokrotnym pisemnym lub drogą elektroniczną wezwaniu do zaprzestania dokonywania naruszeń i prawidłowej 
realizacji Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w 
powyższym trybie w szczególności w przypadku przerwania lub zawieszenia prowadzenia zajęć przez Wykonawcę. 
Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
IV. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny jednostkowej brutto za godzinę indywidualnego 

doradztwa zawodowego oraz ceny jednostkowej brutto za godzinę poradnictwa zawodowego oraz łącznej ceny za 
każdy z rodzajów wsparcia na który składa ofertę. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi uwzględniać wszystkie daniny publicznoprawne (tj. ZUS, podatki) 
wraz z narzutami Zamawiającego, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również podatek VAT 
(jeżeli dotyczy). W cenę musi być wkalkulowany koszt dojazdu do miejsca jak i z miejsca świadczenia doradztwa 
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zawodowego. Cena nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia, jak również Wykonawca nie będzie mógł 
dochodzić żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją doradztwa zawodowego.  
 
 

V. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:  
a) Ofertę  można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Projektu w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 5, 

w terminie do 15.06.2020 r. 
b) Wzór formularza ofertowego znajduje się w załączeniu. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

 
Zamawiający informuje iż obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy 
zawartej z wybranym Wykonawcą. Wszelkie zmiany, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń umowy, 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym 
zakresie oraz na następujących warunkach:  

 zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca z którym została 
zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. 
Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy 
Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny 
ofert określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy 
Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie 
określonym w zapytaniu ofertowym. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z 
dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany.  

 wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie realizować zajęć w 
wyznaczonym terminie z powodu niemożności spełnienia warunków realizacji umowy, których 
nie dało się przewidzieć z należytą starannością, W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega 
wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres,  

 zmiana harmonogramu realizacji umowy w przypadku niezrealizowania zajęć z powodu 
wystąpienia zdarzeń losowych (usprawiedliwiona nieobecność doradcy, niska frekwencja, siła 
wyższa, etc.),   

 zmiana ostatecznej ilości godzin do zrealizowania w przypadku konieczności przeprowadzenia 
zajęć dodatkowych dla osób, których frekwencja na zajęciach wyniesie poniżej 100%,   

 zwiększenie wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 
określonego w umowie w przypadku realizacji dodatkowych spotkań doradczych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, będących niezbędnymi do uzyskania efektu w postaci uzyskania 
frekwencji na poziomie 100% przez wszystkich uczestników objętych niniejszym doradztwem 
zawodowym i/lub poradnictwem zawodowym. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości stawki określonej w postanowieniach zawartej umowy, 
za jedną godzinę dydaktyczną pomnożonej przez ilość godzin dodatkowych zajęć 
przeprowadzonych przez Wykonawcę.  
 

 
 

…………….……....…………………………………. 
  (data, podpis osoby prowadzącej sprawę) 

  

 


