Warszawa, dnia 1.03.2017r.
Zamawiający:
Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA
ul. Berlinga 10 lok. 26, 15 – 814 Białystok

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku
W związku z przyznaniem przez Województwo Śląskie- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
dofinansowania na realizację projektu „Młody -Aktywny -Zatrudniony”- nr umowy UDAPOWR.01.02.01-24-0145/16, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój Działanie 1.2., Poddziałanie 1.2.1, przez Beneficjenta Projektu Fundację na rzecz integracji
zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Carga Sp. z o.o. .
Beneficjent Projektu kieruje zapytanie o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. kod CPV- 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy
2. Zamówienie obejmuje usługę pośrednictwa pracy w wymiarze 864 godzin dla 108 uczestników
projektu „ Młody - aktywny - zatrudniony”” (8 h na osobę) w okresie 3-9.2017 48 UP, 5-11.2017 60
UP
3.Szczegóły dotyczące zamówienia
Wykonawca:
 posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia jeżeli prowadzi własną działalność gospodarczą
lub inną
- osoba realizująca zamówienie posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
- osoba realizująca zamówienie posiada minimum 2 letni staż pracy jako pośrednik pracy,
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- przeanalizowanie dokumentów od doradcy zawodowego
-udzielanie UP pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcy pozyskanie
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
-stałe utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z zakładami pracy zatrudniającymi lub
chcącymi zatrudniać pracowników
-pozyskiwanie i udostępnianie UP ofert pracy
-udzielanie pracodawcom informacje o kandydatach do pracy
-negocjowanie z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy dla przyszłych pracowników i
udzielanie podmiotom zatrudniającym pomocy przy ustalaniu tych warunków;
-inicjowanie i organizowanie spotkań/rozmów kwalifikacyjnych UP z pracodawcami
-Bieżące pozyskiwanie i aktualizacja bazy ofert pracy w formie papierowej (dostępnej dla
Uczestników Projektu w biurze projektu) oraz w formie elektronicznej,
-informowanie UP o ich prawach i obowiązkach
-przygotowanie UP do rozmów kwalifikacyjnych
-pomoc w pozyskaniu pracodawców do skierowania na staże
-przeprowadzanie co najmniej raz w miesiącu rozmowy z uczestnikiem projektu w celu
weryfikacji inf. nt. poszukiwanej przez niego pracy.

-pośrednik pracy przedstawi każdemu Uczestnikowi min. 10 oferty pracy z pośród których
uczestnik ma złożyć aplikację na 5 ofert. Każdy uczestnik ma odbyć min. 2 rozmowy
rekrutacyjne.
-doprowadzenie do zatrudnienia min. 43% uczestników Projektu na min 1/2 etatu na umowę o
pracę na okres 3 miesięcy lub w przypadku umowy zlecenie z wynagrodzeniem nie niższym niż
najniższa krajowa na nieprzerwalny okres min. 3 miesięcy
5. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy
zawartej z wybranym Wykonawcą. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscach
odbywających się zajęć na 1 dni przed planowanym pośrednictwem.
6. Forma złożenia oferty: W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej
znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do godz. 8.30 w dniu 9 marca 2017r.
w jednej z następujących form:
 drogą elektroniczną: 50plus@via.org.pl
 drogą pocztową/osobiście: Oddział Warszawa ul. Długa 44/50 lok. 205, 00 – 241 Warszawa
7. Oferty można składać na własnym formularzu uwzględniającym następujący minimalny zakres
informacji:
 Nazwa i dane Wykonawcy
 Oferta cenowa za usługę
Zbigniew Chrzanowski

.....................................................
pieczęć
Oferta cenowa dot. pośrednictwa pracy w projecie „ Młody - aktywny - zatrudniony” dla 108
osób w wymiarze 8 h na osobę (w okresie 3-9.2017 48 UP, 5-11.2017 60 UP)
L.p.

Wymagane informacje:

1.

Nazwa Wykonawcy:

2.

Adres pocztowy
Wykonawcy:

3.

Nr telefonu:

4.

Nr faksu:

5.

Adres e-mail:

6.

REGON:

7.

NIP:

Informacje podane przez Wykonawcę:

Oferujemy wykonanie usługi:
a)
pośrednictwa pracy w wymiarze 864 godzin dla 108 uczestników
Cena za 1 godzinę pośrednictwa brutto: …………………………………………………………………………………..
Słownie złotych (brutto): ………………………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................
Osoba wypełniająca ofertę (imię i nazwisko, podpis, data)

