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Lublin, 19.05.2016 r. 

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

ul. Bohaterów Monte Cassino 53,  

20-705 Lublin 

 

ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY 

- DORADCA 

 

Szanowni Państwo, 

 O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa zachodniopomorskiego 

w miejscowościach: Darłowo, Koszalin, Białogard, Świdwin, Połczyn Zdrój, Wałcz, w ramach 

Projektu Dziś aktywne-jutro pracujące! Nr WND-POWR.01.02.02-32-0031/15 planuje 

przeprowadzenie Poradnictwa Indywidualnego – Identyfikacja potrzeb osób młodych 

pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 

dla maksymalnie 64 Uczestników Projektu w planowanym terminie czerwiec 2016 r. z możliwością 

przesunięcia okresu realizacji umowy. 

 

Poradnictwo Indywidualne - Identyfikacja potrzeb z IPD realizowana będzie dla maksymalnie  

64 Uczestników Projektu, w 6 miastach: 

 Darłowo (maksymalnie 6 UP), 

 Koszalin (maksymalnie 17  UP), 

 Białogard (maksymalnie 13 UP), 

 Świdwin (maksymalnie 10 UP) 

 Połczyn Zdrój (maksymalnie 5 UP), 

 Wałcz (maksymalnie 13 UP),  

 

Doradztwo będzie miało formę spotkań indywidualnych: 4 spotkania po 2 godziny zegarowe dla 

jednego Uczestnika Projektu (łącznie maksymalnie 8 godzin zegarowych na jednego UP). 

Zakres tematyczny doradztwa indywidualnego będzie obejmować m.in.: analizę sytuacji  

UP (zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych  

i ekonomicznych, sytuacji UP na rynku pracy); ustalenie problemu zawodowego i wyboru sposobu 

jego rozwiązania; identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy; zalecenia dot. dalszego 

postępowania, wyboru ścieżki pomocy w projekcie (doradca będzie wspomagał UP w ustaleniu  

i realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia); opracowanie dla każdego Uczestnika 

Indywidualnego Planu Działania i warunków jego realizacji. 

 

W związku z powyższym będziemy poszukiwali doradców/-czyń (kod CPV 85312320-8 - Usługi 

doradztwa) gotowych przeprowadzić powyższe zajęcia w każdej z w/w lokalizacji.  

Od doradcy/-czyni będziemy w szczególności wymagać: 

a) posiadania wykształcenia wyższego/zawodowego lub certyfikatu/zaświadczenia/inne 

umożliwiającego przeprowadzenie doradztwa, 

b) posiadania minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego umożliwiającego 

przeprowadzenie wsparcia, 

c) przeprowadzenia Poradnictwa Indywidualnego - Identyfikacja potrzeb osób młodych 

pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia 

zawodowego 

d) prowadzenia dziennika zajęć i list obecności,  

e) opracowania programu nauczania zgodnie z wytycznymi, 

f) przygotowania materiałów szkoleniowych (testy, ćwiczenia), 
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g) sporządzania raportów dot. postępów UP, 

h) prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i przekazywania jej zamawiającemu 

w tym wypełniania kart pracy po każdych zajęciach, 

i) przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości, 

j) wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem zajęć, 

w tym: rozprowadzania wśród UP materiałów przekazanych przez zamawiającego, zbierania 

od uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w szkoleniu (zaświadczenia  

i oświadczenia), oznaczenia materiałów szkoleniowych,  sal oraz budynków, w których będą 

prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. 

 

Dane kontaktowe do złożenia wyceny: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów 

Monte Cassino 53, 20-705 Lublin, e-mail: aktywnepracujace@okcjo.com.pl. 

Osoba do kontaktu: Anna Rybak, aktywnepracujace@okcjo.com.pl, tel. 519 304 876. 

Adres strony Projektu: http://projektyokcjo.pl/dzis-aktywne-jutro-pracujace/ 

 

Informujemy, iż w umowie na Doradcę, poza powyższymi wymaganiami, zawarte zostaną 

postanowienia dotyczące: 

- obowiązku świadczenia usługi z należytą starannością i wysokimi standardami przyjętymi na rynku, 

- możliwości zmiany liczby godzin i harmonogramu zajęć, 

- obowiązku archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy na zasadach określonych przez 

Zamawiającego, 

- obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku opóźnień w dostawach 

zamówienia, nieprzestrzegania harmonogramów, świadczenia usługi bez zachowania należytej 

staranności (w tym zapisy o możliwości potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy; zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; zakazujące Wykonawcy 

dokonywania cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji umowy na banki, firmy 

ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne), 

- obowiązku poddania się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą oraz 

inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, 

- możliwości występowania opóźnień w płatnościach wynagrodzenia Wykonawcy, które uzależnione 

będzie od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie 

wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca. 

 

Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie ceny ma charakter informacyjny i nie 

zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym 

podmiotem oraz nie rodzi po stronie potencjalnych wykonawców roszczenia o zawarcie umowy. 

 

Deklarujemy nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy. 

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania 

zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie). 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania wycen częściowych na poszczególne miasta. 

Wykonawca ma prawo złożyć wycenę na: 1 miasto, 2 miasta, 3 miasta, 4 miasta, 5 miast,  

lub 6 miast.  

 

W związku z tym prosimy o wycenę zamówienia: 
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1. Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej Poradnictwa Indywidualnego- 

Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości  

w zakresie doskonalenia zawodowego w miejscowości Darłowo dla maksymalnie  

6 Uczestników Projektu: 

 

…………………..………  (słownie:…………………………………………..…………………….); 

 

2. Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej Poradnictwa Indywidualnego-

Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości  

w zakresie doskonalenia zawodowego w miejscowości Koszalin dla maksymalnie  

17 Uczestników Projektu: 

 

…………………..………  (słownie:…………………………………………..…………………….); 

 

3. Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej Poradnictwa Indywidualnego-

Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości  

w zakresie doskonalenia zawodowego w miejscowości Białogard dla maksymalnie  

13 Uczestników Projektu: 

 

…………………..………  (słownie:…………………………………………..…………………….); 

 

4. Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej Poradnictwa Indywidualnego-

Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości  

w zakresie doskonalenia zawodowego w miejscowości Świdwin dla maksymalnie  

10 Uczestników Projektu: 

 

…………………..………  (słownie:…………………………………………..…………………….); 

 

5. Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej Poradnictwa Indywidualnego-

Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości  

w zakresie doskonalenia zawodowego w miejscowości Połczyn Zdrój dla maksymalnie  

5 Uczestników Projektu: 

 

…………………..………  (słownie:…………………………………………..…………………….); 

 

6. Cena brutto za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej Poradnictwa Indywidualnego-

Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości  

w zakresie doskonalenia zawodowego w miejscowości Wałcz dla maksymalnie  

13 Uczestników Projektu: 

 

…………………..………  (słownie:…………………………………………..…………………….). 

 

Prosimy o przesłanie wyceny pod powyższy adres do dnia 25.05.2016 r. do godziny 12.00  

 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami 

(w tym kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zamawiającego 

związanymi z zawarciem umowy zlecenie). 
 

 

 

Miejscowość i data ………………..………       Podpis i pieczęcie …………………………… 

 


