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Chełmno, dnia……………………………… 

 

Rozeznanie rynku – doradztwo zawodowe (IPD,WAPP) oraz pośrednictwo pracy 

 W związku z realizacją projektu pn. „Praca szansą na sukces – II edycja”, nr RPKP.08.02.01-04-
0037/17 w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.2 Wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności 
zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 
 

kwota dofinansowania z UE  616.315,58 PLN,  

okres realizacji projektu 01.03.2018 – 31.03.2019  

zwracam się z prośbą o wycenę poniższych usług: 

1) Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie 

Indywidualnych Planów Działania: 

- w projekcie założono: organizację 4 godzin (1h= 60 minut) indywidualnych sesji z doradcą 

zawodowym (2 sesje po 2 h  na uczestnika), których celem będzie zdefiniowanie celów zawodowych, 

ocenę słabych i mocnych stron w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy, diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz przygotowanie IPD; 

- termin realizacji ww. zadania to maj-sierpień 2018  (grupa 45 osobowa); 

- miejsce realizacji ww. zadania – miasto Chełmno; 

- spotkania od poniedziałku do soboty; 

- łącznie 180h w ramach całego projektu; 

- wymagania względem kandydata na stanowisko doradcy zawodowego to wykształcenie 

wyższe/wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie 

doradztwa zawodowego (IPD), wiedza na temat rynku pracy, poradnictwa zawodowego, kształcenia 

ustawicznego, aktów prawnych dotyczących rynku pracy oraz nie krótsze niż 2 lata  doświadczenie 

zawodowe w ww. dziedzinie, jak również doświadczenie w pracy z osobami biernymi zawodowo, 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania problemu 

zawodowego, określania kompetencji i predyspozycji klienta, szeroka wiedza na temat rynku pracy, 

zasad obowiązujących na rozmowach kwalifikacyjnych itp; 
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Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) i wymaga 

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

2) Działania z zakresu poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz uczestników projektu: 

- w projekcie założono realizację WAPP 18 godzin (1h=45 minut) *3 grupy szkoleniowe (min. 10 osób 

max. 13 osób/grupę); 

- zakres tematyczny: prawo pracy, dokumenty aplikacyjne, źródła ofert pracy, techniki poszukiwania 

pracy, rozmowa kwalifikacyjna, cele zawodowe w formie ćwiczeń, case-study itp. Po ww. zajęciach 

uczestnik powinien m.in.: • określić i zanalizować lokalny rynek pracy, • określić i porównać swoje 

mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy, co pozwoli na: znalezienie pracy, samo 

zatrudnienie, stanie się osobą bardziej przedsiębiorczą, podjęcie decyzji o dalszym rozwoju 

zawodowym; • zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy tj.: pisanie życiorysu i listu 

motywacyjnego, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, budowanie i wykorzystanie 

siatki kontaktów; • udoskonalić swoje umiejętności w zakresie podejmowania decyzji i ich realizacji, • 

wzmocnić wiarę we własne umiejętności i możliwości kierowania własnym życiem. 

- termin realizacji ww. zadania to czerwiec-sierpień 2018r.  

- miejsce realizacji ww. zadania – miasto Chełmno; 

- zajęcia od poniedziałku do piątku; 

- łącznie 54h w ramach całego projektu; 

- wymagania względem kandydata na stanowisko trenera warsztatów to wykształcenie wyższe/wyższe 

zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie warsztatów 

aktywnego poszukiwania pracy (grupowego poradnictwa zawodowego), szeroka wiedza na temat 

rynku pracy, poradnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego, aktów prawnych dotyczących rynku 

pracy, zasad obowiązujących na rozmowach kwalifikacyjnych itp. jak również praktyczna umiejętność 

w zakresie diagnozowania problemu zawodowego, określania kompetencji i predyspozycji klienta itp. 

oraz   doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi, nieaktywnymi zawodowo, 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym, oraz nie krótsze niż 2 lata  doświadczenie zawodowe w ww. 

dziedzinie;  

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) i wymaga 

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 
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3) Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu: 

- w projekcie założono realizację kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w wymiarze 5h 

(1h=60 minut) *45 osób w zakresie pozyskania przez Uczestników Projektu zatrudnienia zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika.  

 

Pośrednictwo obejmować będzie następujące usługi świadczone na rzecz uczestników projektu w celu 

uzyskania przez nich odpowiedniego miejsca stażu zawodowego a docelowo miejsca zatrudnienia: 

- pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców; 

- udostępnianie ofert pracy/ofert miejsc stażowych UP (baza ofert przesyłana mailowo na adres UP 

min. 1*w miesiącu, baza ofert dostosowywana będzie pod indywidualne potrzeby i oczekiwania UP i 

adekwatna będzie do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zakłada się ścisłą współpracę pośrednika pracy z 

doradcą zawodowym opracowującym IPD)  

- inicjowanie i organizowanie spotkań pracodawców z UP, na których pracodawca ma możliwość 

kontaktu z uczestnikami projektu zainteresowanymi podjęciem stażu/pracy,  

- udostępniania pracodawcom poszukującym pracowników danych uczestników projektu w zakresie 

umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika projektu pod kątem ewentualnego zatrudnienia.  

ww. zadania realizowane będą w trakcie indywidualnych sesji z uczestnikami projektu  (5h/1UP, 

średnio od 20-30h/m-c pracy pośrednika pracy).  

Na wstępie przeprowadzona będzie rozmowa ustalająca preferencje i kryteria poszukiwania pracy. 

Kryteria będą weryfikowane raz na dwa miesiące.  

Pośrednik pracy zobligowany będzie przedstawiać Uczestnikom Projektu oferty pracy zgodne z ich 

oczekiwaniami (sporządzanie bazy ofert pracy, ofert miejsc stażowych dostosowanej pod potrzeby i 

oczekiwania Uczestników Projektu adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy, pośrednictwo 

pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (głównie: powiat chełmiński), pozyskiwanie i 

upowszechnianie ofert pracy, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku 

z pozyskaną ofertą pracy, bieżące pozyskiwanie i aktualizacja bazy ofert pracy w formie papierowej 

(dostępnej dla Uczestników Projektu w siedzibie Wykonawcy) oraz w formie elektronicznej, w razie 

potrzeby inicjowanie i organizowanie spotkań Uczestników Projektu z potencjalnymi pracodawcami, 

oraz cotygodniowa zaktualizowana baza ofert pracy przesyłana przez pośrednika raz w m-cu na adresy 

mailowe uczestników), 

- termin realizacji ww. zadania to sierpień 2018 - marzec 2019  

- miejsce realizacji ww. zadania – miasto Chełmno; 
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- spotkania od poniedziałku do soboty; 

- łącznie 225h w ramach całego projektu 

- wymagania względem kandydata - osoby odpowiedzialnej za realizację pośrednictwa pracy to 

wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe kierunkowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 

umożliwiające realizację  pośrednictwa pracy oraz nie krótsze niż 7 lat doświadczenie zawodowe w ww. 

dziedzinie, w tym  

doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo itp., oraz praktyczna 

umiejętność poszukiwania i pozyskiwania ofert pracy dla klientów w tym w ramach projektów EFS;  

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) i wymaga 

wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 
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Imię i nazwisko/firma:……………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny: ………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Proponowana cena za godzinę indywidualnego doradztwa zawodowego – Indywidualny Plan 

Działania  (kwota brutto):  ……………………………………………… 

Proponowana cena za godzinę grupowego doradztwa zawodowego – Warsztaty Aktywnego 

Poszukiwania Pracy (kwota brutto): ……………………………………………… 

Proponowana cena za godzinę pośrednictwa pracy (kwota brutto): ……………………………………………… 

 

Oświadczam, że jestem wpisany do Rejestru agencji pośrednictwa pracy/podmiotów prowadzących 

agencje zatrudnienia, pod numerem ………………..……………..     

 

Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące :  

1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie ze specyfikacją przedmiotowej oferty,  

3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, 

4.  posiadania kwalifikacji i kompetencji umożliwiających  osobiste wykonanie zamówienia,  

5.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

       ………………………………………………………………………… 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 

reprezentowania jednostki 


