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Warszawa, dn. 6.12 2021  r. 
Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 
Adres: 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15 
NIP 1180001584 
 

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE O CENĘ  nr 3/2021/IPD/POWER 
 

W związku z realizacją projektu „Mam POWER !” (zwanego dalej Projektem) w ramach Osi priorytetowej I Rynek 
pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty 
konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: 
 

1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji 
stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania 

2. Poradnictwa zawodowego 

Tryb udzielenia zamówienia:  
Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ma na celu oszacowanie 
wartości zamówienia i ewentualne dokonanie wyboru podwykonawcy usługi. Zamawiający jest podmiotem 
niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.  

Data publikacji: 6.12.2021 
 
Termin składania oferty: 9.12.2021r 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Kod CPV 85312320-8 Usługa doradztwa 

 
Zamówienie obejmuje kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego w zakresie: 

1. Identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji 
stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania 
Wsparcie realizowane zgodnie ze standardem w Ustawie z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji 
rynku pracy. Zakres, min: określenie trudności, rozpoznanie celów zawodowych analizę predyspozycji 
zawodowych, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, rynek pracy (sytuacja na rynku pracy, 
wymagania pracodawców, ocena kwalifikacji w tym kontekście, analiza słabych i mocnych stron, ocena 
zawodowa, zainteresowania, cele, doświadczenie, umiejętności, wykształcenie, uzdolnienia, czynniki 
społeczne i ekonomiczne; sporządzenia Indywidulanego Planu Działania, tj. opisu obecnej sytuacji 
Uczestnika, zdiagnozowanie przyczyny pozostawania bez zatrudnienia, opis działań koniecznych do 
podjęcia, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, terminy ich podjęcia poruszana tematyka m.in. 
dyskryminacji pionowej i poziomej na rynku pracy w tym: ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, 
długotrwałe bezrobocie, zawody stereotypowo postrzegane jako męskie czy żeńskie. 

2. Poradnictwa Zawodowego 
Zakres, min: pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia, pomoc w poszukiwaniu 
sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia m.in. poprzez wskazanie szkoleń i innych 
form wsparcia (poza poradnictwem zawodowym), które przyczynią się do zwiększenia szans Uczestnika/czki 
na podjęcie zatrudnienia, pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca zatrudnienia oraz 
planowaniu kariery zawodowej, przygotowanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu 
pracy (w szczególności na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i 
kształcenia, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, 
zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień 
zawodowych), informacja nt. instytucji, które mogą pomóc Uczestnikowi w podjęciu zatrudnienia. 

Szacowana ilość godzin łącznie: 
W ramach zamówienia zaplanowane jest zrealizowanie łącznie 180 godzin doradztwa, w tym:  
Identyfikacja potrzeb (..): łącznie 160 godz.; 40 Uczestników/czek x 4 godz. każdy; 1 godz.= 60 min.  
(1 sesja x 4 godz.) 
Doradztwo zawodowe: łącznie 80 godz.; 40 Uczestników x 2 godz. każdy; 1 godz.= 60 min.  
(2 sesje x 1 godz.) 
 
Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego w trakcie trwania umowy 

jest ilością szacunkową. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin będzie mniejsza niż 

podana w zapytaniu o cenę jak również w zawartej umowie, Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie przeprowadzone i odbyte 

godziny wsparcia psychologicznego w trakcie realizacji zamówienia. 
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Ocena : Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert   x 100%. 
                               Cena brutto badanej oferty  
 
Uczestnicy/czki Projektu ( 30 osób ) to osoby młode w wieku 15-29 lat, zamieszkałe w województwie mazowieckim 
, osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, 
z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1, 

 
Okres i obszar realizacji zamówienia: 
Wsparcie będzie realizowane na terenie woj. mazowieckiego w terminie: od grudnia 2021 do VII 2022r. (dokładne 
lokalizacje zostaną uszczegółowiona na podstawie przeprowadzonej rekrutacji), od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 8 do 20.00 - ustalonych indywidualnie (np. soboty lub inne godziny) z Uczestnikami/czkami Projektu. 
Wstępne m-ca zamieszkania UP to: Borkowice, Przysucha, Orońsko, Szydłowiec, Radom. 
 
Termin realizacji usługi może zostać zmieniony w związku z potrzebami Uczestników/czek i trwającą rekrutacją.  
 
Miejsca oraz harmonogramy realizacji wsparcia Zamawiający będzie podawał Wykonawcy na bieżąco, w trakcie 
realizacji usługi. 

 
Wymagania: 
Doradca zawodowy powinien wykazać: 

 wykształcenie kierunkowe wyższe/ zawodowe wymagane dla danej tematyki wsparcia lub certyfikaty/ 
zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, oraz 

 min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w której prowadzone jest wsparcie (min. 24 
miesięczne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych w danej dziedzinie w przeciągu 
ostatnich 3 lat w łącznym wymiarze min. 200 godz., w tym w pracy z osobami z niepełnosprawnościami). 

 
Wsparcie może być realizowane wyłącznie przez instytucję mającą wpis do KRAZ, mającą wpis do rejestru WUP 

właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu. 
Doradca zawodowy - będzie współpracował z przedstawicielami Zamawiającego w celu optymalnego zaadresowania 
potrzeb i luk kompetencyjnych Uczestnika/ Uczestniczki Projektu ofertą szkoleń i działań ukierunkowanych na 
rozwój nowych kwalifikacji, zgodnie z najlepszymi praktykami ujętymi w zwalidowanym „Modelu aktywizacji 
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wypracowanym w ramach projektu „Wstań, unieś głowę”. 

 
Zamawiający planuje zatrudnienie dwóch doradców zawodowych  
Forma złożenia oferty:  
Zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do 9.12.2021 r. w 
jednej z następujących form:  
- w formie skanu drogą elektroniczną: d.balcerzak@asesor.edu.pl  
- drogą pocztową/osobiście na adres: ul. Grażyny 13/15; 02-548 Warszawa (liczy się data wpływu oferty do biura) 

 
Minimalny zakres oferty: 
Oferty można składać na formularzu uwzględniającym następujący minimalny zakres informacji:  

• Nazwa i dane Wykonawcy  

• Oferta cenowa za usługę 

• Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem Oferenta.  

o Ofertę można złożyć tylko na realizację Indywidualnej Diagnozy Potrzeb lub tylko na realizację Doradztwa 
Zawodowego, lub realizację jednego i drugiego wsparcia. 

o Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi. 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu: 506 050 706, bądź na adres mailowy: 
d.balcerzak@asesor.edu.pl  
 
Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy zawartej z wybranym 
Wykonawcą.  

 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym 

mailto:d.balcerzak@asesor.edu.pl
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