
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Prowadzone na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

I. Zamawiający: 

Zamawiającym jest: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. 

Strona www: http://www.stowdeb.pl 

Telefon: 59 83 35 750 wew. 38 

Email: a.kozicka@stowdeb.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób po 30 roku życia, pozostających 

bez pracy, zamieszkujących teren powiatu człuchowskiego, chojnickiego lub kościerskiego należących 

do przynajmniej jednej z grup: 

- osoby z niepełnosprawnością 

- kobiety 

- osoby długotrwale bezrobotne 

- osoby o niskich kwalifikacjach 

- osoby po 50 roku życia. 

 

Zamówienie obejmuje usługi: 

1. Część I – Psycholog 

Wstępna diagnoza psychospołeczna osób zakwalifikowanych do kolejnego (II Etapu) 

rekrutacji – 40 godzin doradztwa indywidualnego. 

Diagnoza prowadzona będzie w ramach indywidualnych spotkań trwających w przeliczeniu na 1 
osobę - jedną godzinę (1h). Planowana liczba osób – 40. Celem indywidualnych spotkań jest 
zdiagnozowanie kandydatów/ kandydatek do projektu pod kątem możliwości ich udziału w 
projekcie - rozpoznanie sytuacji osobistej, potrzeb, motywacji, predyspozycji i deficytów oraz 
zasobów w poszczególnych sferach życiowych. Diagnoza prowadzić ma do określenia obszarów 
priorytetowych do dalszej pracy indywidualnej z osobą zakwalifikowaną do projektu oraz wstępnie 
wyznaczać ścieżkę rozwoju pod kątem potrzeby zastosowania poszczególnych instrumentów 
aktywizacji zawodowej, w tym również ustalać czy istniej potrzeba wprowadzenia asystenta osoby 
niepełnosprawnej, trenera pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić diagnozę przy wykorzystaniu narzędzi testowych, 
wywiadu. 
Wykonawca w oparciu o przeprowadzoną diagnozę sporządzi opinię nt. kandydata/ kandydatki do 

projektu i dokona oceny punktowej pod kątem kwalifikacji osoby do udziału w projekcie, 

przekazując całą dokumentację związaną z prowadzoną diagnozą Zamawiającemu. 

Termin realizacji: 10.2016 

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne – 108 godzin 

Indywidualne wsparcie psychologiczne realizowane będzie dla maksymalnie 27 osób. Celem usługi 
jest objęcie 27 Uczestników/ Uczestniczek indywidualnym wsparciem psychologicznym, które ma 

na celu zwiększenie pewności siebie wśród uczestników, podniesienie samooceny, wiary we własne 
możliwości, motywacji do udziału w zajęciach, dalszego rozwoju, samodzielności w określaniu 
swoich potrzeb i problemów oraz określeniu celów zawodowych. Efektem spotkań będzie 
rozpoznanie sytuacji związanej z problemem Uczestnika/ Uczestniczki projektu/ rodziny, diagnoza 
potrzeb Uczestników/ Uczestniczek projektu pod kątem społecznym, opracowana na 4 obszarach 
funkcjonowania: podejmowanie działań i aktywność, kompetencje, funkcjonowanie w 
społeczeństwie, pogłębienie wiedzy nt. problemu/ów Uczestnika/ Uczestniczki. W trakcie zajęć 
opracowana zostanie analiza SWOT Uczestnika/ Uczestniczki projektu, zweryfikowana podczas 
spotkania konsultacyjnego z ww. osobą. 
Przewiduje się średnio 4 godziny na Uczestnika/ Uczestniczkę projektu w zależności od potrzeb. 
Przez godzinę rozumie się 60 minut. Łącznie do zrealizowania przewiduje się 108 h indywidualnego 
wsparcia psychologicznego.  
Termin realizacji: 11.2016-1.2017 
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Grupowe wsparcie psychologiczne – 48 godzin 

Grupowe wsparcie psychologiczne prowadzone będzie dla maksymalnie 27 Uczestników/ 

Uczestniczek. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach 13/14-sto osobowych, dwa razy w 

tygodniu po 6 h dla każdej grupy przez 2 tygodnie, tj.: 24 h zajęć/ grupę; łącznie 48 h zajęć. 

Celem spotkań grupowych jest m.in.: rozwój kompetencji interpersonalnych, kontaktów 

społecznych, poznanie zasad pracy w zespole, praca nad rozwojem zainteresowań, budowanie 

własnej samooceny. Przez godzinę rozumie się godzinę szkoleniową tj. 45 minut.  

Termin realizacji: 11-12.2016 

 

2. Część II - Doradca zawodowy 

Wstępna diagnoza psychospołeczna osób zakwalifikowanych do kolejnego (II Etapu) 

rekrutacji – 40 godzin doradztwa indywidualnego. 

Diagnoza prowadzona będzie w ramach indywidualnych spotkań trwających w przeliczeniu na 1 
osobę - jedną godzinę (1h = 60 min.). Planowana liczba osób – 40. Celem indywidualnych spotkań 
jest zdiagnozowanie kandydatów/ kandydatek do projektu pod kątem możliwości ich udziału w 
projekcie - rozpoznanie sytuacji osobistej, potrzeb, motywacji, predyspozycji i deficytów oraz 
zasobów w poszczególnych sferach życiowych. Diagnoza prowadzić ma do określenia obszarów 
priorytetowych do dalszej pracy indywidualnej z osobą zakwalifikowaną do projektu oraz wstępnie 
wyznaczać ścieżkę rozwoju pod kątem potrzeby zastosowania poszczególnych instrumentów 
aktywizacji zawodowej, w tym również ustalać czy istniej potrzeba wprowadzenia asystenta osoby 
niepełnosprawnej, trenera pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić diagnozę przy wykorzystaniu narzędzi testowych, 
wywiadu, analizy 
Wykonawca w oparciu o przeprowadzoną diagnozę sporządzi opinię nt. kandydata/ kandydatki do 

projektu i dokona oceny punktowej pod kątem kwalifikacji osoby do udziału w projekcie, 

przekazując całą dokumentację związaną z prowadzoną diagnozą Zamawiającemu. 

Termin realizacji: 10.2016 

 

Doradztwo zawodowe indywidualne – 108 godzin 

Indywidualne doradztwo zawodowe realizowane będzie dla max. 27 osób. 

Doradztwo zawodowe obejmować będzie: 

 pogłębioną identyfikację problemów, potrzeb Uczestników/ Uczestniczek projektu,  

 indywidualne porady zawodowe w oparciu o scenariusz rozmowy doradczej,  

 określenie predyspozycji zawodowych w zakresie dalszego doskonalenia zawodowego przy 

wykorzystaniu narzędzi testowych, min.: KZZ, marketing efektywnościowy 

 określenie obszaru zainteresowań zawodowych 

 określenie możliwości podjęcia zatrudnienia z uwzględnieniem sytuacji zawodowej i osobistej/ 

rodzinnej 

 określenie zasobów, 

 ocenę poziomu przygotowania do poruszania się po rynku pracy 

Zakończeniem pracy z Uczestnikiem/ Uczestniczką projektu będzie opracowanie Indywidualnego 

Planu Działania (IPD) zwierającego cele zawodowe, potrzeby szkoleniowe, możliwości do 

zastosowania odpowiedniej formy wsparcia, działania przewidziane do samodzielnej realizacji. 

Przewiduje się średnio 4 godziny na Uczestnika/ Uczestniczkę projektu w zależności od potrzeb. 

Przez godzinę rozumie się 60 minut. Łącznie do zrealizowania jest 108 h indywidualnego 

doradztwa zawodowego. 

Termin realizacji: 2.2017 

 

3. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie jedną część zamówienia. 

 

4. W ramach realizowanego wsparcia Wykonawca zobowiązany będzie: 

a. zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe dla Uczestników/ Uczestniczek projektu, 

b. przygotować program zajęć, 

c. prowadzić dokumentację z realizowanych zajęć, zawierającą min.: listy obecności, karty 

doradcze, dzienniki zajęć,  

d. sporządzić opinię nt. każdego Uczestnika/ Uczestniczki projektu na zakończenie realizowanego 

wsparcia, 



 

e. uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej celem dokonania wyboru grupy 27 

Uczestników/ Uczestniczek projektu i 5 osób rezerwowych, 

f. współdziałać z doradcą zawodowym, trenerem pracy i innymi członkami zespołu projektowego 

w zakresie opracowywania IPD dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki projektu, 

g. przekazywać niezwłocznie informacje o każdym Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza 

spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości, 

h. przekazać w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających 

ich prawidłową realizację,  

i. przestrzegać zasad dotyczących promocji, tj. umieszczać na wszystkich dokumentach 

związanych z realizowanym wsparciem odpowiednie oznakowanie zgodnie  z Wytyczne w 

zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-

2020 

j. przestrzegać zasad niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i mężczyzn i dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami, 

k. sporządzać miesięczne protokoły odbioru potwierdzające prawidłowe wykonanie powierzonych 

zadań ze wskazaniem miesiąca, dnia oraz godzin zegarowych poświęconych na ich wykonanie 

umożliwiających wpisanie zaangażowanie personelu projektu do systemu SL2014. 

 

5. Płatności za zrealizowane usługi płatne będą w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

rachunków/faktur wraz z protokołami odbioru zatwierdzonymi przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego. 

6. Klasyfikacja CPV:  

 Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego 80.57.00.00-0 

 Usługi doradztwa 85.31.23.20-8 

 
 

III. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu spełniania warunków: 

Dla Części I 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują i/lub będą dysponowali 

minimum 1 osobą, która posiada wykształcenie wyższe psychologiczne. 

Dla części II 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać: 

a. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej winna posiadać ukończone 

studia i/lub szkolenie i/lub kurs zawodowy obejmujący swoim zakresem minimum 150 godzin 

zajęć przygotowujących do prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, 

b. w przypadku firmy, przedsiębiorstwa, instytucji winna być wpisana do Rejestru podmiotów 

prowadzących Agencje zatrudnienia zgodnie z art. 18 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy lub być na mocy tej ustawy zwolnioną z wpisu oraz dysponować i 

wyznaczyć do realizacji zamówienia osobę posiadającą kwalifikacje wymienione w literze a. 

 

Dla Części I oraz II: 

Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są 

kwalifikowalne, o ile:  

 obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 

wszystkich zadań powierzonych danej osobie, 

 łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, 

 wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, 

wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 

kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.  

Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, Zamawiający zweryfikuje przed zaangażowaniem 

osoby do projektu. Warunki te powinny być spełnione w całym okresie realizacji zamówienia, przy 

czym w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia powyższych warunków 

wynagrodzenie w części lub całości nie zostanie wypłacone lub zostanie zwrócone przez Wykonawcę.  

 

IV. Kryteria oceny ofert oraz ich wagi: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/98629/Wytyczne+w+zakresie+informacji+i+promocji+projekt%C3%B3w+dofinansowanych+w+ramach+Regionalnego+Programu+Operacyjnego+Wojew%C3%B3dztwa+Pomorskiego+na+lata+2014-2020/b8ec0d8c-5625-49b7-ad5d-a3d2e7896330
http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/98629/Wytyczne+w+zakresie+informacji+i+promocji+projekt%C3%B3w+dofinansowanych+w+ramach+Regionalnego+Programu+Operacyjnego+Wojew%C3%B3dztwa+Pomorskiego+na+lata+2014-2020/b8ec0d8c-5625-49b7-ad5d-a3d2e7896330
http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10184/98629/Wytyczne+w+zakresie+informacji+i+promocji+projekt%C3%B3w+dofinansowanych+w+ramach+Regionalnego+Programu+Operacyjnego+Wojew%C3%B3dztwa+Pomorskiego+na+lata+2014-2020/b8ec0d8c-5625-49b7-ad5d-a3d2e7896330


 

Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 80,00 zł brutto. 

Kryteriami oceny ofert są: 

Nr NAZWA KRYTERIUM 
WAGA 
(Wg) 

1. Doświadczenie zawodowe 40% 

2. Doświadczenie zawodowe na rzecz grupy docelowej 30% 

3. Dodatkowe kompetencje 30% 

 

1. Doświadczenie zawodowe: 

Oferty oceniane będą na podstawie złożonych wraz z ofertą informacji dotyczących doświadczenia 

zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. 

Przyznawane będą punkty za doświadczenie w prowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed 

terminem składania ofert porad odpowiednio dla Części 1 i Części 2 psychologicznych i 

zawodowych ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową ich odbiorców w następujący 

sposób: 

 

Liczba porad 

psychologicznych/ 

zawodowych ukierunkowanych 

na aktywizację społeczną i 

zawodową 

Liczba punktów, które 

uzyska oferta 

Poniżej 30 0 

30 - 59 25 

60 - 89 50 

90 - 119 75 

120 i więcej 100 

 

  Liczba otrzymanych w kryterium punktów zostanie pomnożona przez wagę (Wg.0 

 

2. Doświadczenie na rzecz grupy docelowej projektu: 

Jeżeli doświadczenie oceniane w podkryterium 1. było realizowane na rzecz grupy docelowej 

wymienionej w Opisie przedmiotu zamówienia oferta otrzyma dodatkowo 100 punktów pomnożone 

przez wagę (Wg.) 

 

3. Dodatkowe kompetencje zawodowe: 

Punkty przyznawane będą jeżeli osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 

lat przed składaniem ofert ukończyła dodatkowe kursy/szkolenia/studia obejmujące swoim 

zakresem przygotowanie do prowadzenia zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo osób 

dorosłych, które trwały minimum 16 godzin potwierdzone Zaświadczeniem/Certyfikatem w 

następujący sposób: 

 

20 punktów za każdy ukończony kurs/szkolenie/studia, maksymalnie 100 punktów pomnożone 

przez wagę (Wg.) 

 

Poprzez kurs/szkolenie/studia rozumie się takie, których bez względu na długość trwania minimum 

16 godzin przygotowywało do prowadzenia zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo osób 

dorosłych. W przypadku zajęć obejmujących wielokrotność 16 godzin zostaną one uznane za jeden 

kurs/szkolenie/studia. 

 

Nabycie kompetencji winno zostać potwierdzone imiennym Zaświadczeniem/Certyfikatem, z 

którego jednoznacznie wynika spełnienie wymagań Kryterium lub być uzupełnione innym 

jednoznacznym dokumentem np. Indeksem, programem szkolenia/kursu. 

 

Zamawiający nie wyszczególnia rodzajów dokumentów jakie będą miały zostać złożone wraz z ofertą 
pozostawiając w tym zakresie dowolność z zastrzeżeniem, że będą one musiały potwierdzać 



 

jednoznacznie i bez wątpliwości, że osoby wskazane w ofercie spełniają warunki udziału w 
postępowaniu oraz posiadają wpisane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. 
 

V. Termin i sposób składania ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w 

nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2016 roku, godziny 9:00. 

 
VI. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VII. Warunki zmian zawartej umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w części 

II Etapu rekrutacji poprzez jego wydłużenie o maksymalnie 20 dni z powodów niezależnych od 

Wykonawcy, tj. braku możliwości stawiennictwa się na spotkaniach osób rekrutowanych do projektu w 

wyznaczonych terminach. 


