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Chodzież, dnia 19.02.2019 r.  
 

ZAMAWIAJĄCY: 

ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak  

ul. Polaka 27/6 

41 – 600 Świętochłowice 

NIP 5512082742, REGON 240574459 

 

 

Rozeznanie cenowe rynku 

W związku z realizacją projektu: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” nr: RPWP.06.02.00-30-0133/17 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta 

Woźniak przeprowadza rozeznanie cenowe kosztów na świadczenie usługi pośrednictwa pracy dla 120 

Uczestników projektu.  

W ramach rozeznania cenowego rynku zamawiający zaprasza Państwa do przesłania wstępnej 

kalkulacji ceny za realizację usługi pośrednictwa pracy, stawki za 1 godzinę zegarową zgodnie z 

poniższym zakresem: 

 

Indywidualne pośrednictwo pracy 

 

Czas: Planowany czas realizacji od 01.04.2019 r. – 30.11.2019 r. 

Miejsce: Województwo wielkopolskie. 

Ilość: Łącznie 600 godzin indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy – 5 godzin/ 1 osobę (1 godz.   

= 60 min.) 

 

INFORMACJE 
 

 

Wymagania dotyczące zakresu usługi pośrednictwa pracy: 

 

1. Pozyskanie i przedstawienie ofert pracy dla 120 Uczestników/czek Projektu (min. 3 oferty pracy 

dla każdego Uczestnika/czki Projektu). 

2. Utworzenie portfolio dla każdego Uczestnika/czki Projektu (120 portfolio). 

3. Analizowanie i monitorowanie rynku pracy i informowanie Uczestników/czek Projektu o 

dostępnych ofertach pracy. 

4. Znalezienie zatrudnienia dla minimum 46 osób (27 kobiet i 19 mężczyzn) w tym: 

• Osób, które ukończyły 50 rok życia- 8 osób (5 kobiet, 3 mężczyzn); 

• Osób z niepełnosprawnością- 4 osoby (2 kobiety, 2 mężczyzn); 

• Kobiet (28 kobiet); 

• Osób długotrwale bezrobotnych- 15 osób (9 kobiet, 6 mężczyzn); 
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• Osób o niskich kwalifikacjach- 23 osoby (13 kobiet, 10 mężczyzn); 

na okres minimum 3 pełnych miesięcy w wymiarze minimum ½ etatu (w przypadku umów 

zlecenie wynagrodzenie nie może być niższe niż 3 krotność najniższego wynagrodzenia w 

okresie 3 miesięcy – ksero umowy lub zaświadczenie od pracodawcy).  

5. Nadzór nad procesem zatrudnienia i rozpoczęcia pracy przez Uczestników/czki Projektu. 

Wymagania wobec wykonawców usługi: 
 

1. Podmiot realizujący usługę posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję 

zatrudnienia. 

2. Pośrednik pracy posiada wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletnie doświadczenie 

zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy. 

3. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do zebrania i przekazania kompletnej 

dokumentacji poświadczającej prawidłowość udzielonego wsparcia (karty potwierdzenia usług 

doradczych, ksero ofert pracy, kserokopie zawartych umów). 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych 

Uczestnikom Projektu i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 

Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji, a także miejsca prowadzenia pośrednictwa pracy. 

5. Podmiot realizujący usługę nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo 

skarbowe. 

 

 

W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny brutto w PLN za 1 godzinę 

pośrednictwa pracy. 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC  

ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe 

rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem. 

 

Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 28.02.2019 r. do godz. 12.00, 

w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście/listownie do biura 

znajdującego się w Chodzieży pod adresem: ul. Harcerska 8, 64-800 Chodzież. 

 

Marta Woźniak, tel.: 731 085 008. 

e-mail: biuro@alterego-dis.pl 

www.alterego-dis.pl 

 

 

 

http://www.alterego-dis.pl/
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Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego 

 
Miejscowość…………………., data…………………2019r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Ja ……………………………………………………………… oświadczam, iż: 

 
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

2. Posiadam wymagania dot. posiadanych kwalifikacji. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  

4. Deklaruję gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych 

każdorazowo z Zamawiającym. 

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za stawkę 

wynagrodzenia podanej w niniejszym formularzu, 

6. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach  

i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

7. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym 

przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na 

podstawie faktury [*niepotrzebne skreślić].  

8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach 

określonych w Zapytaniu Ofertowym. 

9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne wymagania 

określone w Zapytaniu ofertowym. 

11. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem Zamawiającemu 

szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które było następstwem 

okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność. 

12. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania 

umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty. 

13. Oświadczam, iż nie znajduję się w stanie likwidacji lub ogłoszenia upadłości.  

14. Wybieram formę płatności: przelew/gotówka* w ciągu 30 dni od wystawienia faktury/rachunku. 

 
 

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

          (pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do rozeznania cenowego  

 

Formularz rozeznania cenowego 

W ramach projektu: „DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE” nr: RPWP.06.02.00-30-0133/17 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek 

pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. 

 

I. Dane wykonawcy 

1 Nazwa wykonawcy  

2 Adres  

3 Osoba do kontaktów roboczych  

4 E-mail  Tel./fax  

 

Przedmiot rozeznania cenowego Cena brutto za 1 godzinę 

zegarową  

Świadczenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy  

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać w terminie do do 28.02.2019 r. do godz. 12.00, w formie 

pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@alterego-dis.pl lub 

osobiście/listownie do biura znajdującego się w Chodzieży pod adresem: ul. Harcerska 8, 64-800 

Chodzież. 

 

 

………………………………………… 

                        Podpis Oferenta 

 


