
 
 

 
 

Lubin, 15.03.2019r. 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z realizacją projektu pt. ”Aktywny rodzic z LGOM” o numerze RPDS.08.04.01-02-

0042/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej, w 

zakresie realizacji wsparcia aktywizacyjnego dla Uczestniczek/-ów 

 ww. projektu. 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt 
 Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko spółka jawna  
ul. Róży Wiatrów 5/7 m.9 
53-023 Wrocław 
NIP: 8992602202 
 
Opis projektu:  

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2019r. do 30.09.2020r. 
Projekt skierowany jest do osób: 
- zamieszkujących na terenie gmin LGOM (tj.: gmina wiejska Głogów, gmina miejska Głogów, gmina 
Kunice, gmina Legnickie Pole, gmina Prochowice, gmina wiejska Lubin, gmina miejska Lubin, gmina 
Ścinawa, gmina Chocianów, gmina Rudna) 
- sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat, 
- niewykonujących pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, 
- chcących wrócić do zatrudnienia. 

W ramach projektu Uczestniczki/-cy mogą uzyskać: 

  zwrot poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u 
dziennego opiekuna – średnio 850,00zł / miesiąc 

 zwrot poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię – do 
2 246,69zł /miesiąc. 

 

I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamówienie dotyczy realizacji wsparcia aktywizacyjnego dla Uczestniczek/-ów ww. projektu.  

Zakres wsparcia aktywizacyjnego zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie będzie obejmować: 

1. 35 Uczestniczek/Uczestników projektu pozostających bez zatrudnienia, po podpisaniu 
Umowy – deklaracji uczestnictwa w projekcie odbędzie 2 godzinną rozmowę z doradcą zawodowym. 
Celem rozmowy będzie identyfikacja potrzeb, zdiagnozowanie przyczyn pozostawania bez 
zatrudnienia, identyfikacja sposobów rozwiązania w/w przyczyn, przez wskazanie szkoleń i innych 



 
 
instrumentów / instytucji, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. 
Podczas rozmowy wykorzystane powinny zostać m.in.: testy motywacji, samooceny, umiejętności 
poruszania się po rynku pracy. 
Planowane terminy rozmów: maj 2019r, czerwiec 2019r, lipiec 2019r.  
 
Następnie Uczestniczki/Uczestnicy uszeregowani zostaną na liście rankingowej wg. kryteriów: 
- długość pozostawania bez zatrudnienia (powyżej 2 lata – 8 punktów, 1-2 lat - 6 punktów,  
poniżej 1 roku  - 4 punkty); 
- niskie kwalifikacje - 6 punktów; 
- zawód z listy zawodów nadwyżkowych( zamieszczonej na portalu barometrzawodow.pl) - 6 
punktów; 
- dodatkowe punkty przyznane przez doradcę na podstawie testów i rozmowy - maksymalnie 10 
punktów. 
Ocena Uczestniczek/-ków będzie zgodna z Aktywizacyjną kartą oceny Uczestniczki/-ka (zgodnej ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie). 
 
2. 10 pierwszych osób na ww. liście (3 osoby w ramach osób zakwalifikowanych do projektu na 
obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w IV 2019r., 3 osoby w ramach osób 
zakwalifikowanych do projektu na obradach Komisji rekrutacyjnej, które odbędą się w V 2019r. oraz 4 
osoby w ramach osób zakwalifikowanych do projektu na obradach Komisji rekrutacyjnej, które 
odbędą się w VI 2019r.) zostanie objętych dodatkowym wsparciem aktywizacyjnym. Dodatkowe 
wsparcie aktywizacyjne obejmie: 
- indywidualne sesje składające się z 3 etapów: Diagnozy kompetencji Uczestniczki/-ka, Diagnozy 
potrzeb szkoleniowych, Przygotowania indywidualnego planu działania (IPD) uwzględniającego 
wyniki w/w diagnoz. Wymiar wsparcia: 4h/osobę ( w tym 3 h indywidualnych spotkań z 
Uczestniczką/-iem i 1 h na opracowanie IPD). 
Planowane terminy indywidualnych sesji: maj 2019r, czerwiec 2019r, lipiec 2019r).  
- indywidualne spotkania z doradcą/psychologiem (średnio 2 h/m-c przez 6 m-cy).  
Potrzeba w/w doradztwa musi wynikać z IPD. Doradztwo będzie miało na celu wsparcie w zakresie 
kompetencji poruszania się po rynku pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych, 
wskazanie możliwości dalszego rozwoju. 
Planowane terminy indywidualnych spotkań: od czerwca 2019r. do IX 2020r. 
 
Przewidywane miejsce przeprowadzenia spotkań w ramach wsparcia aktywizacyjnego: miejsca 
dogodne komunikacyjnie dla Uczestniczek/-ów, o ile zajdzie taka potrzeba również w weekendy. 
 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości osób biorących udział we wsparciu aktywizacyjnym 

oraz możliwość zmiany terminów realizacji wsparcia.  

 

 

II. WYMAGANIA KONIECZNE: 

Zamówienie musi być wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje z zakresu doradztwa 
zawodowego.  
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawia w Formularzu oferty 
oświadczenie o posiadanym zasobie osobowym, niezbędnym do wykonania zamówienia.  
 

III. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium. 



 
 
Oferta może zdobyć maksymalnie 100 pkt (co stanowi 100% kryterium wyboru oferty): 

1. Zaproponowana przez Wykonawcę cena brutto 

Maksymalnie 100 punktów (co stanowi kryterium 100% wyboru oferty).  Maksymalną liczbę 

punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą jednostkową cenę brutto za 1 

godzinę realizacji wsparcia aktywizacyjnego, zgodnie z przedmiotem zamówienia. Pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę  

100
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N C  

gdzie: 

CN –   najniższa zaoferowana jednostkowa Cena brutto, 

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez 

podawania przyczyn swej decyzji.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który zaproponował 
najkorzystniejszą ofertę, w celu przeprowadzenia ostatecznych negocjacji (np. obniżenie ceny 
zaoferowanej przez Wykonawcę z powodu przekroczenia kwoty w budżecie projektu, 
doprecyzowanie terminów, itp. sytuacji). 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605 20 20 26, 605 20 20 76 

lub e-mail: kontakt@aktywnyrodziczlgom.eu. 

 

Sporządzone przez Państwa oferty prosimy przesyłać mailowo na adres e-mail: 

kontakt@aktywnyrodziczlgom.eu  lub osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura 

projektu: Biuro projektu „Aktywny rodzic z LGOM”, ul. Kamienna 16A, 59-300 Lubin do dnia 

22.03.2019r.  

 

Prosimy o przesyłanie ofert zgodnie z załączonym Formularzem oferty. 

 

Z poważaniem 

Dorota Juszko - Smolańska 
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