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Kutno, 14.09.2018r. 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE  

dot. Wybory DORADCY ZAWODOWEGO w ramach projektu „Powrót do 

aktywnego życia- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa 

łódzkiego” nr projektu RPLD.09.01.01-10-F005/18 
Oś Prioryretowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły2,                   

99-300 Kutno 

Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem:  
Pani Joanna Spryszyńska, e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl, tel. 24 253 37 42. 

 

II. Określenie trybu zamówienia  
Rozeznanie cenowe prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

 

III. Opis przedmiotu  i termin realizacji zamówienia:   

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  

1. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań w ramach Określenia ścieżki reintegracji 

społeczno-zawodowej wraz z przygotowaniem materiałów diagnostycznych                    

w wymiarze 4h/uczestnik (2h x 2 spotkania), łącznie 320h (80 godzin/grupa) zajęcia 

realizowane w podziale na IV edycje po 2 grupy, w okresie: edycja 1- IX 2018, edycja II- 

XII 2018, edycja III- III 2019, edycja IC- VI 2019r.; przez godzinę zajęć rozumie się 60 

minut; cel: stworzenie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia; Tematyka zajęć: diagnoza 

możliwości zawodowych w zakresie doskonalenia zawodowego w oparciu o aplikację on-line 

„Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych” w kontekście bieżących potrzeb 

lokalnego rynku pracy, posiadanych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, stopnia 

oddalenia od rynku pracy. miejsce realizacji: Kutno, powiat kutnowski, województwo 

łódzkie; forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

2. Przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego wraz                                

z przygotowaniem materiałów diagnostycznych, w wymiarze IV edycje po 2 grupy,              

8 grup x 5dnix6h, 30h/grupa, łącznie 240godzin; okres realizacji: edycja I- IX-X 2018,                

II edycja- XII 2018-I 2019, III edycja- III-IV 2019, IV edycja- VI-VII 2019; przez godzinę 

zajęć rozumie się 45 minut; cel: wzrost kompetencji w zakresie poruszania się po rynku 

pracy, autoprezentacji i kontaktów z pracodawcami ukierunkowane na podniesienie 

kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania zatrudnienia 

wśród uczestników; Tematyka: autodiagnoza, metody aktywnego poszukiwania pracy, 

przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, rodzaje rozmów 

kwalifikacyjnych i radzenie sobie podczas rozmowy; miejsce realizacji: Kutno, powiat 

kutnowski, województwo łódzkie; forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

  

Kod CPV: CPV 85312320-8- Usługi doradztwa  

 

IV. Wymagania: 
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- min.5letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i grupowego poradnictwa 

zawodowego, w tym min rok na rzecz grupy docelowej w zakresie identyfikowania 
predyspozycji, opracowania IPD, wsparcia uczestników w poruszaniu się po rynku pracy, w 
pracy z osobami o niskich kwalifikacjach i z osobami z niepełno sprawnościami 
- wykształcenie wyższe oraz w przypadku gdy doradcą jest osoba prowadząca działalność 
gospodarczą- wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 

  

V. Odbiorcy: 
Uczestnicy Projektu: 80 osób w wieku 18-64 lat zamieszkałych w woj. łódzkim, 
niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności 
osoby z niepełnosprawnosciami, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niskimi kwalifikacjami.  

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:  

1. Termin składania ofert upływa 24.09.2018 r., godzina 10.00  

Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Miejsce składania ofert: Biuro projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

Centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły2, 99-300 Kutno lub mailowo: 

ckkutno@zdz.edu.pl 

3. Dopuszczalna forma składania ofert:  
 przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres 

podany wyżej, ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym 
opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem 
„Rozeznanie rynku – ZDZ – doradca” 

 osobiście 
 elektronicznie 

VII. Dodatkowe informacje 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać całość 

przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w 

zakresie: terminu realizacji umowy, harmonogramu realizacji umowy, ostatecznej liczby 

uczestników projektu w ramach umowy, zasad płatności (zamawiający informuje, ze termin 

płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto 

Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją 

projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulec opóźnieniom). 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy 

pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających 

wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w 

drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.  

3. Zamawiający zastrzega że:  
-wynagrodzenie może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną 
liczbę uczestników biorących udział w projekcie  
- wynagrodzenie nie ulega zwiększeniu ze względu na konieczność przyjęcia większej liczby 
uczestników do projektu. 
 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego 

 

 

......................................, dnia ........................... r. 
       (miejscowość)     (data) 

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

Centrum Kształcenia w Kutnie 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na prowadzone rozeznanie cenowe zapraszające do składania ofert na 

wykonanie zamówienia w ramach projektu: „Powrót do aktywnego życia- 

aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego”                      

nr projektu RPLD.09.01.01-10-F005/18 
Oś Prioryretowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowany jest przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisami poniższej 

tabeli:  

Nazwa zadania Liczba 

godzin 

[1] 

Kwota 

jednostkowa 

brutto(zł) za 

jedną  godzinę 

[2] 

Łączna kwota 

wynagrodzenia 

brutto  

[= 1 x 2] 

Indywidualne spotkania w ramach 

Określenia Ścieżki Reintegracji 

Społeczno-Zawodowej 

320 

 

  

Grupowe doradztwo zawodowe 240   

 

Lp. Wymagane Informacje: 
Informacje podane przez 

Wykonawcę: 

1. 

Nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko:  

 

 

2. 

Adres pocztowy Wykonawcy:  

 

 

3. 

Numery telefonu:  

 

 

4. 

Adres e-mail:   

 

 

5. 

Numer NIP:  

 

 
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  
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a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, 

w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 
b) Zapoznałem się z treścią Rozeznania cenowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w rozeznaniu 

cenowym. 
d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w 

tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z 

zawarciem umowy zlecenie).  

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 

g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem. 

h) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 
programowych, wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

i) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 
zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

j) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. 
k) Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

 

 

 

 

 
 

 
..................................................................... 
                            (Data i podpis Wykonawcy) 

 

 


