
 
 

 
 

Szczecin, dnia 02.03.2020 r.  

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

 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku nr 3/097/2020 

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):  
79611000-0 Usługi poszukiwania pracy. 
 
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 usługi indywidualnego oraz grupowego pośrednictwa pracy dla 120 osób młodych, w wieku 
15-29 lat, w szczególności os. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z gr.NEET), 
będą to os. bierne zaw., którzy: 
-opuścili pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu pieczy), 
-opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat- jw.), -opuścili 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat- jw.), 
-zakończyli naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki), 
-matki przebywające w domach samotnej matki, 
-opuścili zakład pracy chronionej (do 2 lat- jw). 
W projekcie pn. „Akademia nowych możliwości! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku 
pracy”.  Przewidziane jest 600 godzin wsparcia indywidualnego(każdy uczestnik po 5 godzin) oraz 120 godzin 
grupowego (10 grup po 12 godzin każda)  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4. Okres realizacji: 
Zamówienie dotyczy zrealizowania działań wobec 120 osób uczniów w okresie od kwietnia 2020 r. do marca 
2021 r. 
 
5. Szczegóły dotyczące zamówienia:  
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zadaniem pośrednika pracy będzie w szczególności:  
-stała weryfikacja przygotowanych przez doradców zawodowych, dokumentów określających m.in. 
sugerowaną ścieżkę kariery, potencjał i predyspozycje zawodowe Uczestnika Projektu; 

-utrzymywanie bieżącego kontaktu z doradcami zawodowymi pracującymi w projekcie, odnośnie ścieżki 
wsparcia Uczestników prowadzącej do podjęcia przez nich i utrzymania zatrudnienia; 

-przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej w zakresie pośrednictwa pracy; 

-przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z Uczestnikiem Projektu, mającej na celu zebranie 
niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy oraz stały kontakt  
i prowadzenie kolejnych indywidualnych rozmów z Uczestnikami Projektu, w celu weryfikacji efektów 
poszukiwania pracy; 

-pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w 
związku ze zgłoszoną ofertą pracy; 

-upowszechnianie ofert pracy wśród uczestników projektu; 

-informowanie Uczestników Projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na 
regionalnym/lokalnym rynku pracy; 

-inicjowanie i organizowanie kontaktów/spotkań Uczestników Projektu z pracodawcami; 

-monitorowanie sytuacji zatrudnionych Uczestników Projektu i podejmowanie działań mających na celu ich 
utrzymanie w zatrudnieniu. 

Miejsce realizacji doradztwa: cała Polska. 

6. Wymagania dotyczące oferenta 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców posiadających niezbędną wiedzę, wykształcenie i 
doświadczenie, którzy spełniają następujące warunki: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

 - wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać minimum warunek, o którym mowa w art. 18 
ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. winien być wpisany do rejestru 
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (minimalny zakres wykonywania działalności: pośrednictwa 
pracy). 

- Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do oferty certyfikatu  
o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia. 

- Niniejszy warunek dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne 
nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy nie są zobowiązane do 
potwierdzania spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

- Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym. 

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. 



 
 

 
 

- Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym. 

d) Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym. 

- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie 
realizacji zamówienia), co najmniej jedną osobą, która będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.: 
pośrednikiem pracy, posiadającym co najmniej: 

- wykształcenie wyższe lub ukończone podyplomowe studia z zakresu pośrednictwa pracy lub posiadającym 
licencję pośrednika pracy; 

- 2 letnie (pełne 24 miesiące) doświadczenie zawodowe (umowa o pracę) w świadczeniu pośrednictwa 
pracy, w okresie ostatnich 48 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert,  

- w przypadku świadczenia usług pośrednictwa pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne wykaże, iż w 
okresie ostatnich 48 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert świadczył usługi 
pośrednictwa pracy w wymiarze 1920 godzin (zamawiający przyjął, iż 1 miesiąc świadczenia pośrednictwa 
pracy w oparciu o umowę o pracę równa się 80 godzinom świadczenia pośrednictwa pracy w oparciu o 
umowę cywilnoprawną) 

- Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do ofert oświadczenia wykonawcy (Wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - CV) – zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego (dopuszcza się złożenie CV na własnym wzorze, pod warunkiem, że będą na 
nim zawarte wszystkie informacje jak na załączniku nr 2) oraz dołączonych do oferty dokumentów (kopii 
dokumentów) potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.  

e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. 

- Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w formule: spełnia/nie spełnia. 

 

7. Forma złożenia oferty:  
Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 
1, podpisana i złożona w terminie do 13 marca 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 – Pośrednictwo pracy”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Centrum Usług Szkoleniowo - Doradczych Jakub Szpon                     Załącznik nr 1 – Oferta cenowa 
ul. Romualda Traugutta 7 
72-200 Nowogard 
NIP: 8561243655 

Oferta cenowa dotycząca Pośrednictwa pracy. 

W ramach projektu ”Akademia nowych możliwości! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku 
pracy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. 

L.p. Wymagane informacje  Informacje podane przez Oferenta  

1.  Nazwa Wykonawcy/Imię i Nazwisko  

2.  Adres pocztowy   

3.  Nr. telefonu  

4.  Adres e-mailowy  

5.  REGON  

6.  NIP/PESEL  

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu 

Niniejszym oświadczam, że spełniam/posiadam kadrę spełniającą, warunki udziału w wyżej wymienionym 
zamówieniu określone w zapytaniu do składania ofert. 
 
 
…….…………………….                                                              …………..…..……………………..………………. 

  (miejsce, data)                                          (pieczęć imienna i podpis Oferenta) 

Oferuję/my wykonanie usługi: 
Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - wynagrodzenie kadry trenerskiej (10 gr. x śr. 12 
godz.=120 godz.)  
Cena oferty netto za 1 godzinę: …………...…, słownie złotych netto:………………...……………………………….…. ,  
(brutto ……………………  słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………) 

Łączna wartość zamówienia (cena za godzinę x 120 godzin) wynosi netto……………………………...  słownie 

złotych netto: ………………………………………………………………………………………..……. 

(brutto ……………………  słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………) 

Indywidualne pośrednictwo pracy - wynagrodzenie pośrednika pracy (120 os. X śr. 5 godz.)                      
Cena oferty netto za 1 godzinę: …………...…, słownie złotych netto:………………...……………………………….…. ,  
(brutto ……………………  słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………) 

Łączna wartość zamówienia (cena za godzinę x 600 godzin) wynosi netto……………………………...  słownie 

złotych netto: ………………………………………………………………………………………..……. 

(brutto ……………………  słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………) 

Osoba wypełniająca ofertę:  
  

 
 .........................................................................    

          (imię i nazwisko, podpis, data) 



 
 

 
 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

Dane i adres Wykonawcy:  

  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

 

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: „Pośrednictwo pracy” na rzecz 
uczestników projektu pn. ”Akademia nowych możliwości! Kompleksowy program wsparcia osób młodych 
na rynku pracy”, nr 3/097/2020 oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo w niżej wskazany sposób. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy  

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

………………………………..                                 ………………………………..………….. 
miejscowość, data                                                                                                    podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 


