Iława, dnia 26 października 2017 r.
Nasz znak: L. Dz. IIG 172/2017
ROZEZNANIE RYNKU nr 04/RPO/10.2 II edycja/2017
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł)
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej (wg podanego Załącznika nr 1) na wykonanie usługi w zakresie
przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy, w tym doprowadzenia do zatrudnienia minimum 24
uczestników projektu: „Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy – II edycja” o nr WNDRPWM.10.02.00-28-0048/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt jest
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
1. Zamawiający: Iławska Izba Gospodarcza, ul. Jana III Sobieskiego 37A, 14-200 Iława
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie o kodzie CPV 79611000-0 określonym we Wspólnym Słowniku Zamówień będzie udzielone
zgodnie z zasadą konkurencyjności. Rozeznanie rynku wysłane do potencjalnych oferentów, umieszczone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.iig-ilawa.pl
3. Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie indywidualnego pośrednictwa pracy, w tym
doprowadzenia do zatrudnienia minimum 24 uczestników projektu według opisu poniżej:
3.1 Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy, w wyniku którego nastąpi przekazanie
informacji o bieżących, zgodnych z profilem zawodowym i potencjałem uczestnika, ofertach pracy,
aranżowanie rozmów z potencjalnymi pracodawcami, monitorowanie aplikowania o stanowisko,
analizowanie wspólnie z uczestnikami i/lub potencjalnym pracodawcą przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej,
utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, aktywizowanie do samodzielnego poszukiwania
pracy i korzystania z baz ofert, w podziale:
a) Iława – termin realizacji: 11. 2017 r. - 03. 2018 r., miejsce: ul. Jana III Sobieskiego 37A, 14-200 Iława,
łącznie 60h dydaktycznych (45 min.) w zależności od potrzeb uczestników,
b) Ostróda – termin realizacji: 11. 2017 r. - 03. 2018 r., miejsce: ul. Kolejowa 14, 14-100 Ostróda, łącznie
120h dydaktycznych (45 min.) w zależności od potrzeb uczestników.
3.2 Doprowadzenie do zatrudnienia minimum 24 osób – uczestników projektu, w podziale:
a) Iława – termin realizacji: 11. 2017 r. - 03. 2018 r., miejsce: ul. Jana III Sobieskiego 37A, 14-200 Iława,
znalezienie zatrudnienia dla minimum 8 osób, w tym dla 6 bezrobotnych (w tym 4 długotrwale) i 2
biernych zawodowo, w tej 8-osobowej grupie powinno się znaleźć 5 kobiet, 6 osób o niskich
kwalifikacjach i 1 osoba 50+.
b) Ostróda – termin realizacji: 11. 2017 r. – 03. 2018 r., miejsce: ul. Kolejowa 14, 14-100 Ostróda,
znalezienie zatrudnienia dla minimum 16 osób, w tym dla 13 bezrobotnych (w tym 8 długotrwale) i 3
biernych zawodowo, w tej 16-osobowej grupie powinno się znaleźć 10 kobiet, 11 osób o niskich
kwalifikacjach, 2 osoby 50+ i 2 osoby z niepełnosprawnościami.
Zatrudnienie na podstawie:
a) stosunku pracy – zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez
przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu)
co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu,
lub
b) umowy cywilnoprawnej – zatrudnienie na minimum trzy miesiące oraz wartość umowy jest równa
lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
lub
c) podjęcia działalności gospodarczej – z wyłączeniem tych osób, które podjęły działalność
gospodarczą w wyniku otrzymania w ramach projektów współfinansowanych z EFS zwrotnych lub
bezzwrotnych środków na ten cel.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0048/16 „Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy – II edycja” jest realizowany w ramach
umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

4. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia usługi, czyli wyższe/ zawodowe
wykształcenie kierunkowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie
danego wsparcia,
b) posiadać doświadczenie zawodowe we wskazanej dziedzinie, przy czym nie powinno być ono
mniejsze niż 5 lat od 01.01.2011 r.,
c) posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu indywidualnego pośrednictwa pracy, przy czym nie
powinno być ono mniejsze niż 100h od 01.10.2016 r.
Spełnienie warunków wykazanych powyżej należy udokumentować odpowiednimi dokumentami oraz
przedstawić w CV – załącznik nr 4.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wymogami projektu tj. listy
obecności, karty doradztwa.
5. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
Oferent w odpowiedzi na rozeznanie rynku przedkłada Zamawiającemu Ofertę, na którą składa się:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej, wypełniony
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w odpowiedzi na rozeznanie rynku o
posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 2.
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 3.
4) CV Wykonawcy – Załącznik nr 4.
5) Oferowana cena powinna być podana w kwocie netto/brutto, powinna zawierać wszystkie koszty i
podatki związane z oferowaną realizacją usługi. Ostateczna cena powinna być liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich, cyfrowo.
6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być naniesione w sposób czytelny,
datowane i podpisane przez osobę upoważnioną (czytelnie lub z imienną pieczątką).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ale tylko takich, które swoim
zakresem obejmą jedno z wymienionych miejsc realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Miejsce i termin składania oferty:
1) Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać do siedziby Zamawiającego, w
zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta (pieczęć firmowa) oraz napisem: „Rozeznanie rynku
nr 04/RPO/10.2 II edycja/2017” na adres: Iławska Izba Gospodarcza, ul. Jana III Sobieskiego 37A,
14-200 Iława lub dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@iig-ilawa.pl
2) Termin składania ofert upływa dnia 07 listopada 2017 r.
8. Sposób rozliczenia
Rozliczenie miesięczne na podstawie rachunku/faktury. Wynagrodzenie wypłacane będzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty złożenia poprawnie wystawionego rachunku/
faktury przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy.
2) Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
3) Unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania uzasadnienia.
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z zakresem zamówienia można uzyskać w Iławskiej Izbie
Gospodarczej, ul. Jana III Sobieskiego 37A, 14-200 Iława. Informacji udziela Koordynator projektu Pan
Marek Słociński pod numerem telefonu 89 648 57 51.
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