
 

 

 

Białystok, 8.02.2019 

(miejscowość i data) 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/AktywnośćWM19/2019 

 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu ustalenia 

ceny rynkowej na opracowanie indywidualnego planu działania (IPD) oraz realizacji 

indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu nr RPWM.10.02.00-28-

0077/18 pn „Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku 

życia”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie RPWM.10.02.00 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe). 

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

ul. Pogodna 63/1 

15-365 Białystok 

Tel./Fax. 85 7424151 

 

2. OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Określenie przedmiotu zamówienia: 

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) - przeprowadzenie identyfikacji 

potrzeb zawodowych oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego 

 

2.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

kod CPV 85312320-8 Doradztwo zawodowe 

 

2.3 Szczegółowy opis zamówienia:  

- Identyfikacja potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 

(IPD) będzie realizowana dla 90 osób (2 godz./os), w miesiącach II 2019 - IV 2020 r.  

i obejmować będzie następujące zagadnienia: identyfikację stopnia oddalenia od rynku 

pracy, identyfikację potrzeb uczestników projektu i zdiagnozowanie jego możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego oraz utworzenie/aktualizacja IPD, wypracowanie 

indywidualnej ścieżki działań zmierzających do podjęcia, poprawy warunków bądź zmiany 

zatrudnienia 



   
 

 
 

- Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 90 osób (śr 3godz/os.) - indywidualne spotkania 

doradcy z Uczestnikami Projektu w miesiącach II 2019 - IV 2020 r. obejmujące m.in. 

planowanie rozwoju kariery zawodowej, bariery na drodze do zatrudnienia/poprawy 

warunków zatrudnienia, zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia, motywacja do 

działania; etapy i metody aktywnego poszukiwania pracy (poprawa umiejętności  poruszania 

się po rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych - tematyka spotkań w zależna 

od potrzeb Uczestników Projektu. 

 

- Godzina rozumiana jako godzina zegarowa (60 minut). 

- Szczegółowe terminy i godziny realizacji wsparcia będą dostosowane do potrzeb 

uczestników. 

- Harmonogramy realizacji doradztwa każdorazowo ustalane będą pomiędzy pracownikami 

danego Ośrodka ZDZ z Wykonawcą, w odpowiedzi na potrzeby uczestników projektu. 

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji oraz obszaru realizacji 

wsparcia zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu i stanem rekrutacji. 

- Miejsce realizacji: Ośrodki Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olecku, Ełku i Gołdapi. 

 

 

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

O  współpracę mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 umożliwiają transakcję przelewową 

 są uprawnieni do realizacji zamówienia  

 doradcy zawodowi opracowujący Indywidualne Plany Działania (IPD) oraz prowadzący 

indywidualne poradnictwo zawodowe  powinni posiadać:  

- wykształcenie wyższe  

- min 2 lata doświadczenia zawodowego z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa 

zawodowego lub min 300h poradnictwa zawodowego podobną/ tożsamą grupą docelową. 

 łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy (w przypadku gdy pełnić będzie zadanie 

osobiście) lub delegowanej przez niego kadry w każdym miesiącu, wraz 

z zaangażowaniem wynikającym z niniejszego zapytania, nie przekroczy 276 godzin 

miesięcznie. 

 Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania części lub całości zadań doradcy 

osobom trzecim bez zgody i wiedzy Zamawiającego.  

 

4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Robert Niemiec tel.: 85 742-41-51, fax: 

85 742-41-51, e-mail: r.niemiec@zdz.bialystok.pl 

 

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać elektronicznie pod adresem: r.niemiec@zdz.bialystok.pl, faxem nr: 

85 742-41-51, pocztą lub osobiście na adres Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Pogodna 

63/1, 15-365 Białystok, w terminie najpóźniej do dnia 22.02.2019r. 

 

 



 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Białymstoku 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

stanowiący odp. na rozeznanie rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019 

dotyczące ustalenia ceny rynkowej na stworzenie indywidualnego planu działania (IPD) oraz realizacji 

indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu nr RPWM.10.02.00-28-0077/18 

pn „Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Nazwa Wykonawcy  

Adres Wykonawcy,  

tel./fax., 

e-mail 

 

NIP  

Całkowity koszt zamówienia 

brutto(zł) 

 

 

 

1. SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA KOSZTÓW 

Lp. Nazwa artykułu/usługi Ilość 
Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

(zł) 

Wartość  

brutto 

(zł) 

1 
Opracowanie Indywidualnego 

Planu Działania (2 godz./os) 
90 os   

2 
Indywidualne poradnictwo 

zawodowe (3 godz./os) 
270 godz.   

 

Niniejszym oświadczam, że  

- spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku 1/AktywnośćWM19/2019 

- zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie 

przetwarzania moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rozeznania 

rynku nr 1/AktywnośćWM19/2019 

 

 

 

 

……………………………                           ……………………………………… 

(miejscowość, data)                   (podpis Wykonawcy) 

 


