Gdynia, dnia 14 kwietnia 2017 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Niniejszym InterIT Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 zaprasza do składania ofert na wybór
doradcy zawodowego.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia
Zamówienie jest prowadzone w ramach projektu: "Social Media – moja szansa na sukces!" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
Przedmiot zamówienia
Wykonawca przeprowadzi usługi w zakresie:
1.

2.

identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia i diagnozowania możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, poprzez:
a. Wybór profili kompetencyjnych
b. Badanie posiadanych kompetencji z wykorzystaniem testów wiedzy, testów kompetencji
c. Analizę wyników badania kompetencji i określenie luk kompetencyjnych
d. Dobór działań rozwojowych
Na potrzeby realizacji usług Zamawiający udostępni Wykonawcy platformę kompetencyjną klasy HRMS, która
umożliwi budowę profilu kompetencyjnego oraz przeprowadzenie diagnozy kompetencji.
Zamawiający planuje objęcie identyfikacją potrzeb 60 uczestników projektu w wymiarze 3h pracy doradcy
każdy.
Poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, w postaci 3h sesji indywidualnych dla 60 uczestników
projektu. W ramach zadania Wykonawca:
a. ustali problem zawodowy,
b. przeprowadzi analizę indywidualnej sytuacji uczestnika projektu,
c. określi sposób rozwiązania problemu zawodowego,
d. zaproponuje zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
Wynikiem poradnictwa zawodowego będą opracowane przez Wykonawcę Indywidualne Plany Działania dla
poszczególnych uczestników projektu, zaakceptowane przez uczestników. Wykonawca będzie przy realizacji
poradnictwa zobowiązany do wykorzystania platformy EIPD (www.eipd.pl).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Warunki realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga spełnienia poniższych warunków realizacji zamówienia:
Szczegółowy zakres wsparcia zostanie opracowany przez Wykonawcę i będzie podlegał akceptacji
Zamawiającego na etapie realizacji umowy.
O planowanym miejscu i terminie wsparcia, Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę każdorazowo
najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia zdarzenia.
Usługi będą realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, w miejscowościach wskazanych na etapie
realizacji umowy

Wykonawca zapewni materiały pomocnicze, z których będzie korzystał w trakcie prowadzenia wsparcia.
Wykonawca zapewni możliwość realizacji wsparcia od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 19:00.
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu listy obecności, zestawienia i raporty z realizacji wsparcia ze
wskazaną przez Zamawiającego zawartością informacyjną.
Wykonawca będzie dbał o wysoką jakość świadczonego doradztwa zawodowego.
Wykonawca będzie przestrzegał procedur ochrony danych osobowych uczestników doradztwa.
Koszty dojazdów do lokalizacji pokrywa Wykonawca.
Wymagania dotyczące Wykonawców
Od Wykonawcy oczekuje się spełnienia następujących warunków uczestnictwa w postępowaniu:
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
posiada doświadczenie przez co rozumie się, min. roczny staż pracy jako doradca zawodowy, w tym min. 60 h
przeprowadzonego wsparcia.
posiada wykształcenie wyższe na kierunku związanym z doradztwem zawodowym i/lub kursy uzupełniające
z zakresu doradztwa.
posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
Do oferty należy załączyć CV, potwierdzające doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego i/lub referencje.
Spełnienie warunku doświadczenia oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie oraz
załączonego CV i/lub referencji wg kryterium spełnia/nie spełnia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków uczestnictwa w postępowaniu. Dokumenty przedstawić należy w terminie trzech dni roboczych od daty
przekazania żądania.
Termin realizacji zamówienia
Wsparcie realizowane będzie do dnia zakończenia projektu, co nie nastąpi wcześniej, niż 30. września 2017 roku.
Wyłoniony Wykonawca zobowiążą się w umowie, iż usługi objęte niniejszym zapytaniem będzie realizował także
w przypadku modyfikacji okresu realizacji projektu, nie dłużej jednak niż o dwa lata.
Postanowienia końcowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Wykonawca składający ofertę wykona zlecane usługi osobiście.
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z Wykonawcą, którego oferta
uznana została za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza wyłonienie w wyniku postępowania więcej niż jednego Wykonawcę.
Ostateczna liczba godzin doradztwa prowadzonych przez każdego z wyłonionych Wykonawców zależeć będzie
od zaoferowanej ceny oraz dostępności czasowej Wykonawcy w okresie, gdy konieczna będzie realizacja
szkoleń zgodnie z harmonogramem projektu.
Z każdym z wyłonionych Wykonawców będzie podpisana odrębna umowa ramowa na realizację zamówienia.

Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu rozeznania cen, do dnia 20.04.2017 r., mailowo na
adres: rozalia.plotka@interit.eu lub osobiście/pocztowo na adres: InterIT sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451
Gdynia. Do rozeznania cenowego należy dołączyć CV oraz potwierdzenie posiadania kwalifikacji doradcy zawodowego.

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.
Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Rozalię Płotka: telefonicznie, pod numerem: 504 220 430 lub
mailowo pod adresem: rozalia.plotka@interit.eu.

Formularz rozeznania cen na pełnienie funkcji doradcy zawodowego
I. Dane wykonawcy
1 Nazwa wykonawcy
2 Adres
3 E-mail

Lp.

1

Tel./fax

Nazwa przedmiotu
rozeznania

Doradca zawodowy

Jednostka
miary

Specyfikacja
Realizacja zadań określonych w rozeznaniu
cenowym wskazanym w opisie rozeznania.
Stawka za godzinę uwzględnia wszystkie koszty.
(praca doradcy, przejazdy doradcy).

Cena
brutto

godzina

Cena łączna za 360 h wsparcia

--------------------------------------------Podpis

