
 

         
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Lubliniec, 19 lipca 2019  

Rozeznanie cenowe w ramach projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych intelektualnie”, 

 

W związku z realizacją projektu i koniecznością oszacowania wartości zamówienia na usługi pośrednictwa 

pracy zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. 

 
I. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka 
42-700 Lubliniec, 
ul . 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 
Tel.: 034 353 11 12 wewn.319  
Fax. 034 353 11 26 
e-mail: przyjaciele.zameczka@op.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa pracy dla uczestników projektu  „Możemy więcej! – 
Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-
044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

2. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 79611000-0 (Usługi poszukiwania pracy). 
3. Przez realizację usługi rozumie:  

 prowadzenie rozmów w ramach bezpośrednich spotkań z uczestnikami projektu 

 poszukiwanie ofert zatrudnienia dla UP i tworzenie dla nich tzw. bazy ofert 

 prowadzi bazę ofert pracy uwzględniających kwalifikacje w tym nabyte w ramach projektu, 
oczekiwania zawodowe UP, sprofilowane m.in. w ramach IPD  

 prowadzi dokumentację: karty pośrednictwa wraz z listą obecności stanowiące produkt usługi, oferty 
pracy itp. w sposób uzgodniony z Zamawiającym 

4. a/ Zakres: objecie wsparciem pośrednictwa pracy 34 uczestników projektu w ciągu 4 miesięcy. Ilość godzin 
wsparcia na 1 osobę - 6 łącznie 204 h w projekcie. Przez 1 godzinę usługi rozumie się 60 minut.  
b/ Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” 
w Lublińcu przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 oraz na terenie woj. śląskiego  
c/ Termin realizacji zamówienia: od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019. 

 
III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia: 
1. Charakterystyka grupy: osoby z niepełnosprawnościami (niepełnosprawnością intelektualną lub/i 

psychiczną i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi), w wieku 25-60/65 lat, w tym 16 kobiet, 22 
mężczyzn.  

2. Usługa co do zasady powinna być organizowana w godzinach niekolidujących z obowiązkami osób 
przebywających w DPS: od 9:00 do 20:00 w dni robocze oraz soboty i niedziele.   

3. Do zadań pośrednika pracy będzie należało: 

 przeprowadzanie wstępnej rozmowy z uczestnikami projektu umożliwiające zebranie informacji 
niezbędnych do określenia możliwości jego zatrudnienia i przydatności zawodowej (min. oczekiwań 
dotyczących zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji zawodowych, umiejętności, dotychczas zdobytego 
doświadczenia zawodowego 
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  poszukiwania oraz pozyskiwania pracodawców do współpracy z woj. śląskiego z uwzględnieniem 
diagnozy predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych (ON) wykonanej przez doradcę 
zawodowego względem każdego uczestnika projektu, 

 dobór uczestników projektu na konkretne miejsca pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, doświadczeniem 
zawodowym i umiejętnościami oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców, 

 udzielanie uczestników projektu informacji o wolnych miejscach pracy i ewentualna pomoc przy 
możliwości jej podjęcia, 

 stałe monitorowanie lokalnego rynku pracy, 

 udzielanie informacji potencjalnym pracodawcom o uczestnikach projektu, o ich kwalifikacjach, 
doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach, 

 stałe utrzymywanie kontaktów z pracodawcami chcącymi zatrudniać nowych pracowników, stałe 
monitorowanie wolnych miejsc pracy, 

 wyszukiwanie i pozyskiwanie ofert pracy, 

 upowszechnianie wśród uczestników projektu metod i sposobów samodzielnego poszukiwania pracy, 

 prowadzenie działań wspierających utrzymanie przez uczestników projektu miejsc pracy. 
 

IV. Warunki udziału: 
1. Posiada aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia 
2. Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług pośrednictwa pracy na terenie Polski, w 

ciągu którego przeprowadził minimum 2 usługi pośrednictwa w wymiarze minimum 100h.   
3. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia bądź sam jest zdolny do wykonania zamówienia:  

tj. kadra posiada odpowiednie wykształcenie i  kwalifikacje:   
a/ wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym  
b/ posiada minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji usług pośrednictwa pracy  

 
V. Wykluczenia : 
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez  
powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym  lub  
osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  
wykonującymi w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  
wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające  w  szczególności  na:  
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.    
 
VI. Kryteria oceny oferty – 100% cena  

Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena. Cena powinna być ceną brutto i obejmować 
wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dojazdu na miejsce stażu uczestnika projektu i wszelkie obciążenia 
podatkowe.  
 
VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:   
 
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka, 42-700 Lubliniec, 
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ul . 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:  
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@przyjaciele.zameczka.pl 
2) telefonicznie: 034 353 11 12 wewn.319   
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym 
zapytaniem ofertowym;  
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową na przetwarzanie danych osobowych. 
5.  Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, przez okres, do którego zobowiązany jest Zamawiający w związku z realizacją projektu. 
7. w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
8. osoba udostępniająca dane posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej 
dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego ani zmianą postanowień 
umowy zawartej w związku z realizacją zamówienia) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;  
9. osobie udostępniającej dane nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 
usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
 

VIII. Miejsce i termin składania ofert: 
 Oferty prosimy składać do 23-07-2019 r. na załączony formularzu. 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres email emaliowy:  
przyjaciele.zameczka@op.pl (skompresowane pliki PDF) lub złożona w siedzibie Zamawiającego. 
(osobiście/pocztą/kurierem). 
 
Jednocześnie informujemy, że przekazana oferta będzie miała charakter wyłącznie informacyjny, służący 

oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie 

stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych. 

 
Z poważaniem 

 

Marzena Szumlakowska 
Koordynator Projektu 
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