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           Krosno, 06.04.2016 
 

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego doradztwa zawodowego 
i/lub pośrednictwa pracy w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!” 

 
 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa 
zawodowego, grupowego doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Działanie: 1.2, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych. 
 

1. Zamawiający: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno 
 

2. Przedmiot rozeznania rynku:  

 osobiste przeprowadzenie doradztwa zawodowego grupowego dla 1-8 grup w wymiarze 4 h na grupę (łącznie 32 
godziny) 

 osobiste przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego dla 1-124 os. w wymiarze 4 h na osobę 
(łącznie 496 godzin) 

 pośrednictwo pracy dla 1-124 os. w wymiarze średnio 2h na osobę (łącznie 248 godzin) 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 
Charakterystyka doradztwa zawodowego: 
1. Doradztwo grupowe. Zgodnie z założeniami projektu grupowe doradztwo zawodowe obejmie: warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej.  
2. Doradztwo indywidualne. W trakcie indywidualnego doradztwa zawodowego uczestnicy/uczestniczki wypracują 
indywidualne plany działania (IPD), indywidualne diagnozy potrzeb szkoleniowo – doradczych. Określenie indywidualnego 
kierunku rozwoju zawodowego.  
 
Charakterystyka pośrednictwa pracy: 
Zgodnie z założeniami projektu pośrednictwo pracy obejmie: omówienie wniosków z wypracowanego indywidualnego planu 
działania oraz ich  korelacja  z potrzebami rynku pracy. Doradca prowadził będzie pośrednictwo pracy oraz zaproponuje staż 
dla uczestnika/uczestniczki zgodny z zidentyfikowanymi kompetencjami. Pośrednik pracy będzie również kontaktował się z 
pracodawcami, którzy będą chętni do przyjęcia stażysty. Doradca prowadził będzie pośrednictwo pracy, pomagał w poruszaniu 
się po rynku pracy, kształtował umiejętności związane z zatrudnieniem.  

 
3.  Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 osobistego przeprowadzenia zajęć doradztwa zawodowego (indywidualnych i grupowych) oraz pośrednictwa pracy 
zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego na terenie realizacji 
projektu tj. woj. podkarpackiego; 

 prowadzenie dokumentacji świadczonych usług zgodnie z wymogami Zamawiającego. 
 

4.  Przewidywany termin  i miejsce realizacji zamówienia:  
 

Termin realizacji zamówienia -  kwiecień 2016 r., lipiec 2016 r., październik 2016 r. 
Miejsce realizacji projektu – województwo podkarpackie 
Miejsce i godziny przeprowadzanych zajęć będą dostosowane do preferencji uczestników/uczestniczek i zostaną ustalone z 
wybranym Wykonawcą. 
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5. Wymagania wobec oferentów: 
a. Osoba prowadząca doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie jako (szczegółowy wykaz załącznik numer 2 do rozeznania rynku): 
 

 doradca zawodowy (min. 2 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie/zawodzie lub 300 godz. 
przeprowadzonych godz. Doradczych). 

 pośrednik  pracy (min. 2 lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie/zawodzie). 
 

b. Przesłanie CV. 
 

Wymagania wobec oferentów powinny być poświadczone na zał. nr. 2 do Rozeznania rynku. 
 

6. Forma, miejsce i termin składania ofert: 
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na załączniku nr. 1 do Rozeznania Rynku. Składający ofertę wykonawca 
winien wycenić koszt jednej godziny zegarowej doradztwa zawodowego grupowego, doradztwa zawodowego 
indywidualnego oraz pośrednictwa pracy.  

 
Forma złożenia oferty:  

 osobiście w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno 

 pocztą na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno  

 pocztą elektroniczną na adres (skan podpisanych dokumentów): pig@pigkrosno.pl  
 

Oferty składane pocztą tradycyjną oraz pocztą elektroniczną powinny być opatrzone dopiskiem: PROCEDURA ROZEZNANIA 
RYNKU na przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy w projekcie: „CZAS NA 
STAŻ!”. Ofertę należy złożyć do dnia 11.04.2016 r. do godz. 13.00. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do 
siedziby Zamawiającego.  
 
7.  Cena, kryteria wyboru oferty: 
 
Cena (wartość brutto) powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi i być przedstawiona w polskich złotych. 
Głównym kryterium oceny ofert będzie cena brutto oferty oraz spełnienie wszystkich wymagań wobec oferentów  
 
* koszt brutto godziny doradztwa/pośrednictwa pracy 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową.  
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl zrt.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  
Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego określonego działania. Zleceniodawca zastrzega sobie 
prawo do odpowiedzi tylko na wybraną/wybrane oferty.   
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do 
zaproszenia do negocjacji jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji 
jedynie wybranych potencjalnych wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym 
Wykonawcą szczególnie w sytuacji, gdy kwota oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
Niniejsze Rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 
Ewentualnych wyjaśnień związanych z przedmiotem Rozeznania rynku udziela Anna Brzezińska pod numerem telefonu 13 
43 695 90. 
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