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Zamawiający:  

Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2 

20-469 Lublin 

 

Rozeznanie rynku 

w celu wyłonienia pośrednika pracy  

w Projekcie pt. „Nowe otwarcie”. 
 

W związku z realizacją Projektu pt. „Nowe otwarcie” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 

Aktywizacja zawodowa,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwracamy 

się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia. 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: 

Usługa pośrednictwa pracy dla 70 Uczestników/czek Projektu, osób pozostających bez 

zatrudnienia.  

 

Usługa pośrednictwa pracy rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednie Wykonawcy                    

z daną osobą. Na jednego Uczestnika/czkę Projektu przewidziane są średnio 4 godziny 

spotkania indywidualnego. Czas trwania 1 godz. pośrednictwa wynosi 60 minut, czas dojazdu 

do miejsca świadczenia pośrednictwa/powrotu z miejsca świadczenia pośrednictwa nie 

podlega wliczeniu do czasu świadczenia usługi pośrednictwa pracy.  

Łączna planowana liczba godzin pośrednictwa pracy to 280. Wykonawcy przysługiwać 

będzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie przeprowadzone zajęcia pośrednictwa pracy. 

Zamawiający zakłada, że każdy Uczestnik/czka Projektu otrzyma wsparcie w wymiarze                         

4 godzin zajęć indywidualnych z pośrednikiem pracy (średnio 2 spotkania x średnio 2 

godziny). 

Usługi będą realizowane na terenie woj. lubelskiego. 

Okres realizacji pośrednictwa pracy: to kwiecień 2021r. – marzec 2022r. (jest to szacunkowy 

termin realizacji wsparcia – Zastrzegamy możliwość zmiany harmonogramu i okresu 

realizacji usługi).  

Wykonawca będzie świadczyć usługę zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego 

harmonogramem prac od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 20.00. Termin oraz 

miejsce świadczenia pośrednictwa pracy muszą być dostosowane do możliwości czasowych 

osób z nich korzystających. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

informacje o miejscach, w których będzie realizowana usługa. Zastrzegamy możliwość 

przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi. 

Usługi pośrednictwa pracy będą udzielane w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb 

i oczekiwań Uczestników/czek Projektu określonych w ich indywidualnych planach działania. 

 

Wykonawca zobowiąże się do aktywnego wyszukiwania ofert pracy dopasowanych do 

kompetencji/kwalifikacji Uczestników/czek projektu i bezpośredniego angażowania się w 
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pomoc Uczestnikom/czkom projekt w procesie rekrutacji na określone stanowiska pracy (np. 

bezpośrednia pomoc w przygotowaniu do odbycia rozmowy rekrutacyjnej, udzielenie 

wskazówek w dostosowaniu dokumentów aplikacyjnych do konkretnych ofert, pomocy w 

adaptacji w nowym miejscu pracy, kojarzenia Uczestników/czek z konkretnymi 

pracodawcami). Wykonawca zobowiąże się do przekazywania Uczestnikom/czkom Projektu 

informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego, specyfiki rynku pracy, sytuacji na 

regionalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach, praw i obowiązków pracodawców i 

pracowników. Wykonawca zobowiąże się do wsparcia Uczestników/czek Projektu w 

tworzeniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorysu zawodowego, listu 

motywacyjnego) oraz w bieżącej ich modyfikacji pod kątem konkretnej oferty 

pracy/konkretnego pracodawcy.  

 

Wykonawca zobowiąże się do ukazywania Uczestnikom/czom korzyści wynikających z 

podjęcia zatrudnienia, pomocy w znalezieniu dobrego miejsca stażowego, zgodnego z 

posiadanymi kompetencjami/kwalifikacjami. Wykonawca będzie realizował swoje zadania w 

formie aktywnej, dostosowanej do sytuacji danego Uczestnika/czki projektu, np. poprzez: 

kontakt z Uczestnikiem/czką projektu w celu przedstawienia propozycji pracy/innej pomocy, 

indywidualnej rozmowy z Uczestnikiem/czką projektu i zbieranie informacji w celu 

poszukiwania odpowiedniej pracy, bezpośredni kontakt z Pracodawcami w celu pozyskania 

ofert pracy i w celu udostępniania ich Uczestnikom/czkom projektu, intensywne kontakty z 

pracodawcami i przekazywanie im informacji o możliwościach zatrudnienia 

Uczestników/czek Projektu. Wykonawca zobowiąże się do przedstawienia każdemu/ej 

Uczestnikowi/czce projektu po minimum 3 oferty pracy.  

 

Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego prowadzenia i uzupełniania dokumentacji 

związanej z realizacją indywidualnego pośrednictwa pracy tj. m.in. indywidualnych kart 

pośrednictwa pracy, list obecności Uczestników/czek pośrednictwa pracy oraz przedłożenia 

Zamawiającemu wszystkich dokumentów potwierdzających udzielone wsparcie w terminie 7 

dni kalendarzowych od zakończenia zajęć z danym/ą Uczestnikiem/czką Projektu. 

 

Wykonawca zobowiązują się do realizowania wsparcia zgodnie z zasadą równości szans płci i 

niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, stosowania języka 

wrażliwego na płeć, wykluczenia stereotypowego podejścia do realizacji wsparcia w stosunku 

do kobiet i mężczyzn, przełamywania barier w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.  

 

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. 

Wspólny kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU: 

Wykonawca powinien spełniać łącznie poniższe warunki:  

a) Posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające prowadzenie pośrednictwa pracy a także posiadać co najmniej 2 letnie 

doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pośrednictwa pracy;  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
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b) Posiadać doświadczenie realizacji minimum 300 godzin zajęć pośrednictwa pracy w 

okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia oferty; 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

c) Posiadać wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) prowadzonego przez 

Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego 

dotyczy wpis – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku (jeśli dotyczy). 

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY: 

 

1. Miejsce składania ofert: Fundacja ”ECO” ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin. 

2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz 

przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) do miejsca 

składania ofert.  

3. Oferta musi być złożona osobiście/przesłana pocztą na w/w adres do dnia 14.04.2021 r. do 

godziny 9.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych 

na usługę i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i 

z określonym podmiotem, który złożył ofertę.  

 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:  

Z postępowania wykluczone są osoby/podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

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 PO, 

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. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
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3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, 

co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

 

W załączonym Formularzu prosimy o wskazanie ceny jednostkowej brutto za zrealizowanie 

godziny zegarowej pośrednictwa pracy. 

 

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

jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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(„część ofertowa”) 

 

Załączniki:   

1. Formularz           

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 

 

 

FORMULARZ  

 

Dane Oferenta/tki/Imię i Nazwisko Oferenta/tki 

 

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

Numer telefonu  

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

 

 

Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2 

20-469 Lublin  

 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi przeprowadzenia 

pośrednictwa pracy w Projekcie pt. „Nowe otwarcie” realizowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 

Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią 

rozeznania rynku i spełniam wymagania w nim określone. 

 

Oferta 

Za realizację jednej godziny indywidualnego pośrednictwa pracy proponuję cenę 

brutto  

 

 

Cena oferowana jednostkowa*:  .…………...…….….…. złotych brutto / godzina zegarowa 

  

(kwota słownie: ………………………………………………………………………………) 

 

 
* cena całkowita i ostateczna uwzględniająca wszystkie składniki i inne należności budżetowe, które mogą wyniknąć z 

realizacji umowy. 
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Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w 

postępowaniu; 

b) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi 

(w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego 

związane z zawarciem umowy zlecenie); 

c) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. b RODO, będą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem i 

ewentualnym zawarciem umowy na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim 

jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  

d) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.  

e) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż 

dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.  

 

 

 

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

                                                                        Data i podpis Oferenta/tki  


