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Rozeznanie rynku
dot. projektu „Akademia Kompetencji Zawodowych” 

Zamawiający Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński 
ul. Kasztanowa 51
64-930 Dolaszewo 
tel. + 48 533 776 705
e-mail: biuro@perzynski.eu
NIP: 7641677220 REGON: 570282362

Osoba odpowiedzialna Maciej Perzyński tel. +48 533 776 705 , email: biuro@perzynski.eu

Przedmiot zapytania Prowadzenie Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. 

Nazwa  i  kod  określone
we Wspólnym Słowniku
Zamówień:

Kod CPV
80000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Tryb udzielenia 
zamówienia 

Zamówienie  poniżej  50  tys.  PLN  netto  udzielone  jest  zgodnie  z  Wytycznymi  w  zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Rozeznanie wysłane
jest  do  trzech  potencjalnych  oferentów,  dostępne  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  na  stronie
internetowej www.perzynski.eu. 

Szczegóły zapytania Przedmiotem  rozeznania  rynku  jest  usługa  dot.   przeprowadzenia  Warsztatów  Aktywnego
poszukiwania  pracy dla  uczestników  projektu  „Akademia  Kompetencji  Zawodowych”  nr
RPWP.06.02.00-30-0055/15 realizowanego  w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  na  lata  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  6  Rynek  pracy,  Działanie  6.2  Aktywizacja
zawodowa, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Termin realizacji zamówienia: 
01.2017 r.  - 02.2017 r. - 2 grypy szkoleniowe, 
05.20.17 r. - 06.2017 r. - 1 grupa szkoleniowa, 
01.2018 r. - 02.2018 r. - 2 grupy szkoleniowe.

Liczba godzin: 400 godzin (5 gr. x 80 godzin szkoleniowych każda). 
1 godzina szkoleniowa = 60 minut. 
Liczebność grup: 5 grup x średnio 10 os. każda, łącznie: 50 osób. 
1 grupa = 15 dni szkoleniowych.
Miejsce prowadzenia: Piła.
Program szkolenia: 
Zgodnie z Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy i składa się z dwóch części
(do 80 godzin zajęć):

 w formie zajęć prowadzonych w podziale na odrębne sesje tematyczne;
 ćwiczeń  praktycznych,  w  ramach  których  uczestnicy  szkolenia  poszukują  pracy  oraz

uczestniczą  we  wspólnych  spotkaniach,  których  celem  jest  wymiana  doświadczeń  oraz
wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy.

Założenia: 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 Szczegółowe terminy szkoleń oraz liczba grup szkoleniowych może ulec zmianie.
 Zamawiający zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia.
 Zamawiający zabezpiecza sale szkoleniowe z wyposażeniem do realizacji szkolenia.

Kwalifikacje/uprawnienia/doświadczenie wykonawcy: 
 wykształcenie wyższe (kierunek: doradztwo zawodowe), 
 minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematycznego, na który
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składana jest oferta,  
 minimum rok doświadczenia w pracy z osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo. 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia. 

Informacja dot. wyceny Oferta  powinna  zawierać  cenę  w  złotych  brutto  wraz  podatkiem  VAT  (w  przypadku  osób
rozliczających  się  na  podstawie  faktury)  oraz  obejmować inne  podatki  oraz  daniny publiczne.  W
przypadku konieczności opłacania pełnych składek ZUS w ofercie należy uwzględnić zarówno składki
ZUS pracownika oraz ZUS pracodawcy. 
Wymagane dokumenty: 
- Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
- Wykaz wykonywanych usług (załącznik nr 2 ) wraz z dokumentami potwierdzającymi wykazane
   doświadczenie,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie zawodowe. 

Dostarczenie wyceny Wycenę  należy  przesłać  na  adres  e-mail:  biuro@perzynski.eu  lub  dostarczyć  do  siedziby
Zamawiającego osobiście, pocztą.

Miejsce opublikowania 
zapytania ofertowego

Strona internetowa zamawiającego: www.perzynski.eu
Siedziba Zamawiającego ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo.

Termin dostarczenia 
wyceny 

10.01.2017 r., godz. 10.00.

Czynniki, które będą 
decydowały o wyborze 
oferty 

- cena – 80 % 
- doświadczenie – 20 %

Dodatkowe informacje Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem(-am) się z przedmiotem zamówienia, opisanym w Rozeznaniu rynku, i spełniam

warunki w nim określone oraz nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 
2. Posiadam wystarczającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu objętego

usługą,  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Zapoznałem(-am) się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się, w
przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Deklaruję gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym
uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

5. Zobowiązuję  się  wykonywać  przedmiot  zamówienia  osobiście  i  nie  powierzać  ich  do
wykonania osobom trzecim. 

1. Administratorem moich  danych  osobowych jest  w odniesieniu  do  zbioru  Wnioskodawcy
WRPO 2007-2013 i 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu mający siedzibę przy
ul.  Szyperska  14,  61-754  Poznań.  Natomiast  w  odniesieniu  do  zbioru  Centralny  system
teleinformatyczny  wspierający  realizację  programów  operacyjnych  -  Minister  Rozwoju,
mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art.
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 
a) rozporządzenia 1303/2013;  
b) rozporządzenia 1304/2013;  
c) ustawy wdrożeniowej.
2)  w  odniesieniu  do  zbioru  Centralny  system  teleinformatyczny  wspierający  realizację
programów operacyjnych:   
a) rozporządzenia 1303/2013;  
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b) rozporządzenia 1304/2013;  
c) ustawy wdrożeniowej; 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego  szczegółowe  przepisy  wykonawcze  do  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  w  odniesieniu  do  wzorów  służących  do
przekazywania  Komisji  określonych  informacji  oraz  szczegółowe  przepisy  dotyczące
wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).  

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.06.02.00-
30-0055/15,  w  szczególności  potwierdzenia  kwalifikowalności  wydatków,  ewaluacji,
kontroli,  audytu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.  

4. Moje  dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji  Pośredniczącej  –
Wojewódzkiemu  Urzędowi  Pracy  w  Poznaniu,  Beneficjentowi  realizującemu  Projekt   -
Usługi  Szkoleniowe  Maciej  Perzyński,  ul.  Kasztanowa  51,  64-930  Dolaszewo.  oraz
podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta  uczestniczą w realizacji Projektu - Moje dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Instytucji  Pośredniczącej  lub  Beneficjenta.  Moje  dane  osobowe  mogą  zostać  również
powierzone  specjalistycznym firmom,  realizującym  na  zlecenie  Instytucji  Pośredniczącej
oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.  

5. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.  
6. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z

brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu.  
7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Załączniki 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) . 
2. Wykaz  wykonywanych usług (załącznik nr 2). 

………………………………………….
                  ( podpis)


