
 
 

 Włocławek, 16.11.2020 
 

ROZEZNANIE RYNKU W RAMACH PROJEKTU „AKTYWUJ SUKCES !” 
 
W związku z realizacją projektu pn.: „Aktywuj SUKCES!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 
lata 2014-2020, Centro Plus Andrzej Rafalski zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania 
rynku. 

 
OPIS ZAPYTANIA 
 

Zamówienie składa się dwóch części i obejmuje: 

 
 
1. Identyfikacje potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia 

zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych oraz poradnictwo 
zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu  (opracowanie Indywidualnego Planu Działania) 
oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  

 
✓ realizacja zadania w terminie 30.11.2020 - 30.09.2021 
✓ miejsce realizacji zadania: Włocławek; 
✓ uczestnicy projektu: 50 osób biernych zawodowo lub ubogo pracujących do 29 roku życia; 
✓ liczba godzin wsparcia: 5 godzin na 1 uczestnika (jedno spotkanie); łączny wymiar wsparcia - 200 

godzin; 1h = 45 min. 
 
IPD zawierał będzie w szczególności: 

• opis dotychczasowej ścieżki edukacyjno-zawodowej uczestnika; 

• opis obecnej sytuacji zawodowej uczestnika projektu; 

• zdiagnozowane przyczyn trudnej sytuacji osoby na rynku pracy; 

• opis działań możliwych do zastosowania w ramach określonej pomocy; 

• opis działań planowanych do samodzielnej realizacji przez UP  w celu poszukiwania pracy; 

• zaplanowanie kariery zawodowej; 

• określenie szkoleń i innych form wsparcia (poza poradnictwem zawodowym), które przyczynią się do 
zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia; 

• opis działań planowanych do samodzielnej realizacji przez uczestnika w celu polepszenia sytuacji na rynku 
pracy; 

• planowane terminy realizacji poszczególnych działań; 

• określenie celu zawodowego; 

• badanie predyspozycji i osobowości do prowadzenia działalności gospodarczej; 

• diagnoza cech wskazujących na przedsiębiorczość tj. skuteczność w działaniu, dążenie do celu, pewność 
siebie, terminowość itd. 

• termin i warunki zakończenia IPD. 
 
Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym zostaną określone predyspozycje zawodowe UP oraz 
nastąpi skonstruowanie IPD. Na jego podstawie każdy UP zostanie przydzielony do określonego rodzaju 
wsparcia.  
 
2. Przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego 

 
✓ realizacja zadania w terminie 30.11.2020 – 30.09.2021 
✓ miejsce realizacji zadania: Włocławek; 



 
 

✓ uczestnicy projektu: 5 grup – 10 osobowych (dla osób biernych zawodowo lub ubogo pracujących do 
29 roku życia); 

✓ liczba godzin wsparcia: 5 grup/5 godzin na grupę (jedno spotkanie); łączny wymiar wsparcia - 25 
godzin; 1h = 45 min. 
 

Grupowe poradnictwo zawodowe będzie obejmować: 
 

• udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach 
niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, 

• przygotowanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy; 

• udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę 
kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań, uzdolnień; 

 
Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami (m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie metod, materiałów i narzędzi 
wykorzystywanych podczas spotkań do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, elastyczne godziny 
wsparcia), a także zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju (poprzez m.in. dbałość o sprzęt, minimalną ilość 
drukowanych materiałów, wykorzystywanie opcji wydruku obustronnego i oszczędności tonera).  
 
Beneficjent dopuszcza możliwość złożenia oferty cząstkowej. 
 
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW 
- wykształcenie wyższe, zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie doradztwa 
zawodowego,  
- minimum 2-letnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji IPD oraz doświadczenie w realizacji 
poradnictwa zawodowego. 
 
Wykonawca w formularzu ofertowym oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
  
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
Zaoferowaną cenę brutto za 1 godzinę prosimy podać w Formularzu - załącznik nr 1 i dostarczyć go w formie 
papierowej do biura projektu „Aktywuj Sukces!” na adres Centro Plus, Włocławek 87-800,  ul. Jesionowa 1 lub 
przesłać w formie elektronicznej (skan oryginału dokumentu) na adres: a.supel@centro-plus.pl  do dnia 
25.11.2020 r. do godz. 15:00. 
 

OSOBA DO KONTAKTU 
Dodatkowych informacji dotyczącą projektu oraz przedmiotu zamówienia udziela p. Angelika Banasiak 785-857-
598 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

   Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ DOT. ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWUJ 
SUKCES! 

 

 
Imię i nazwisko Wykonawcy 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

 
Adres 
 
 
 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………. 

 
Część 1 
 
Cena brutto 1 godziny wsparcia w ramach 
„Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz 
diagnozowania możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego, w tym 
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku 
pracy osób młodych oraz poradnictwo 
zawodowe w zakresie wyboru 
odpowiedniego zawodu  (opracowanie 
Indywidualnego Planu Działania) oraz pomoc 
w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w 
tym podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych. ”  
 

 
 
 
 

…………………………………………………………………… zł 
 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam / nie spełniam* 
warunki/ów udziału w postępowaniu tj. posiadam 
wykształcenie wyższe, zawodowe lub certyfikaty 
/zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie doradztwa 
zawodowego oraz posiadam minimum 2-letnie 
doświadczenie w opracowywaniu i realizacji IPD oraz w 
realizacji poradnictwa zawodowego. 

 

 
Część 2  
 
Cena brutto 1 godziny wsparcia  
Przeprowadzenie grupowego poradnictwa 
zawodowego 

 
 
 
 

…………………………………………………………………… zł 
 

Jednocześnie oświadczam, iż spełniam / nie spełniam* 
warunki/ów udziału w postępowaniu tj. posiadam 
wykształcenie wyższe, zawodowe lub certyfikaty 
/zaświadczenia/ inne umożliwiające prowadzenie doradztwa 
zawodowego oraz posiadam minimum 2-letnie 
doświadczenie w opracowywaniu i realizacji IPD oraz w 
realizacji poradnictwa zawodowego. 

 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
       .......................................................................... 

data i podpis  


