
 
 

 
 

Szczecin, dnia 13.01.2020 r.  

Centrum Usług Szkoleniowo- Doradczych Jakub Szpon 
Ul. Romualda Traugutta 7 
72-200 Nowogard 
NIP: 8561243655 
 

 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 1/097/2020 

W związku z realizacją projektu pn. ”Akademia nowych możliwości! Kompleksowy program 
wsparcia osób młodych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w ramach Osi 
Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
Centrum Usług Szkoleniowo - Doradczych Jakub Szpon zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej  
w procedurze rozeznania rynku. 

 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  
85312320-8 Usługi doradztwa  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia  
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności  wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dotyczy rozeznania  rynku. 
Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień. Zamówienie  stanowiące  
przedmiot  niniejszego  postępowania  jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Zamówienie obejmuje:  
Zrealizowanie przez doradcę zawodowego doradztwa indywidualnego dla 120 dla uczestników 
projektu pn. „Akademia nowych możliwości! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku 
pracy”.  Doradztwo będzie prowadzone w ramach spotkań rekrutacyjnych (30 min na jednego 
uczestnika – łącznie 60 godzin) oraz po 2,5 godziny  w ramach Indywidualnego Planu Działania 
opracowywanego wspólnie z psychologiem (łącznie 300 godzin). Usługa obejmuje łącznie 360 godzin 
indywidulanego doradztwa.  
 
4. Okres realizacji: 
Zamówienie dotyczy zrealizowania działań wobec 120 osób uczniów w okresie od marca 2020 r. do 
sierpnia 2020 r. 
 
5. Szczegóły dotyczące zamówienia:  
W ramach doradztwa z każdym uczestnikiem zostanie przeprowadzone spotkanie rekrutacyjne 
trwające 30 minut oraz  identyfikacja potrzeb poprzez opracowanie i/lub aktualizację Indywidualnego 



 
 

 
 

Planu Działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję w wymiarze 2,5 godziny 
na każdego uczestnika. Realizacja tych działań służyć ma opracowaniu kompleksowej, funkcjonalnej 
diagnozy indywidualnego potencjału oraz IPD, który określi etapy dążenia do poprawy sytuacji 
zawodowo-edukacyjnej w oparciu o sytuację "tu i teraz".  
Miejsce realizacji doradztwa: cała Polska. 

6. Wymagania dotyczące oferenta 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców posiadających niezbędną wiedzę, wykształcenie i 
doświadczenie w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego, którzy spełniają łącznie warunki: 

− posiadają wykształcenie wyższe zawodowe w kierunku doradztwa 
zawodowego/psychologii/podobnym lub studiami podyplomowymi lub certyfikat, 
zaświadczenie, inne dokumenty potwierdzone przez Instytucje, umożliwiające 
przeprowadzenie doradztwa, 

− minimalne doświadczenie zawodowe z zakresu doradztwa nie będzie krótsze niż 2 lata.  

W przypadku podmiotów będących w posiadaniu osób o wskazanych kwalifikacjach/kompetencjach 
obowiązkowo należy podać iż podmiot dysponuje kadrą, która spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 
 

7. Forma złożenia oferty:  
Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1, podpisana i złożona w terminie do 23 stycznia 2020 r. poprzez email: 
marika.mazur@cusd.pl  lub pocztą/osobiście na adres:  
Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych Jakub Szpon 
ul. Tarczyńskiego 4/2,  
70-387 Szczecin  
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – doradztwo indywidualne dla 120 osób”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


