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Lublin, dn. 11.08.2016r. 

 

Fundacja ECO 

Medalionów 10/58 

20-486 Lublin 

 

 

 

Rozeznanie rynku na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego 

w Projekcie „Czas na aktywizację” 

 

W związku z realizacją projektu „Czas na aktywizację” oraz z zgodnie z zasadą efektywnego 

zarządzania finansami zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia. 

 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA: 

Przedmiotem rozeznania rynku jest pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w projekcie „Czas na 

aktywizację” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja 

zawodowa 

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego województwa lubelskiego. Uczestnikami Projektu 

będą osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne i bierne zawodowo – 110 osób, w tym kobiety i osoby 

o niskich kwalifikacjach.   

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min. 80% spośród 110 

os. z grupy docelowej z terenu woj.lubelskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 50 uczestników 

dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie w okresie od 01.08.2016r. – 

31.12.2017r.  

 

 

Podstawowy zakres zadań Doradcy zawodowego: 

 indywidualne spotkania z uczestnikami projektu, ocena możliwości szans pracy Uczestnika                                    

z uwzględnieniem umiejętności, możliwości, kompetencji i kwalifikacji zawodowych; 

 diagnoza potrzeb szkoleniowych;  

 opracowanie kompleksowego planu działań dostosowanych do potrzeb, oczekiwań                                                 

i możliwości konkretnego Uczestnika projektu; 

 opracowanie profesjonalnych planów działań, karty IPD;  

 identyfikacja potrzeb Uczestników projektu oraz diagnoza możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. 
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Miejsce realizacji usługi: województwo lubelskie  

Termin realizacji:  sierpień 2016r. –  sierpień 2017r. 

Maksymalna liczba godzin w miesiącu: średnio 40 godzin / miesiąc (1 godzina = 60 minut)  

Łączny wymiar godzin przez cały okres realizacji projektu: maksymalnie 400 godzin  

 

Wszystkie kwestie szczegółowe, warunki pracy i zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym                                 

i Wykonawcą precyzować będzie umowa cywilno-prawna. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU: 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówienia, a w szczególności: 

a) wykształcenie wyższe, 

b) minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa 

zawodowego,  

c) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

Informujemy, że powyższa informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma na 

celu wyłącznie rozeznanie rynku w zakresie pełnienia funkcji Doradcy zawodowego i uzyskanie 

wiedzy na temat kosztów usługi.  

 

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY: 

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania rynku. 

Podpisaną ofertę należy do dnia 17.08.2016 r. do godz. 11.00 dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą 

na adres: 

 

 

Fundacja ECO 

Medalionów 10/58 

20-486 Lublin  

  

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Sylwia Czarnecka 

e-mail: s.czarnecka@fundacjaeco.org.pl 

 

 

 

Załączniki:   

1. Formularz           
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Załącznik 1 

 

FORMULARZ  

 

 

Imię i Nazwisko Wykonawcy 

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

Numer telefonu  

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

Adres e-mail 

…………………………………………………… 

Fundacja ECO 

ul. Medalionów 10/58 

20-486 Lublin  

 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego w projekcie „Czas na 

aktywizację” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9: Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja 

zawodowa 
 

 

oświadczam, że: 

 

1. Zapoznałam/em się z treścią rozeznania rynku na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego „Czas na 

aktywizację”, 

2. Posiadam wykształcenie wyższe, 

3. Posiadam minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu doradztwa zawodowego. 

4. Posiadam doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Za pełnienie funkcji Doradcy zawodowego składam ofertę w wysokości ………………. zł/ godzinę, 

słownie: …………………………………………………………. (cena całkowita i ostateczna 

uwzględniająca wszystkie składniki i inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji 

umowy). 

 

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

                                                                                                             data i podpis 

 


