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                              Opole, 19.05.2017r.  

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/ZB/2017 

 

W związku z realizacją projektu: RPOP.07.03.00-16-0004/16 „ZORIENTOWANI NA BIZNES - program 
wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy” realizowanego w ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 07.03 Zakładanie działalności gospodarczej, 
zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu: 

weryfikacji kompetencji zawodowych kandydatów w zakresie prowadzenia działalności 

 
oraz 
 

diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu. 

 

Zamawiający:  
Kompass Consulting 
Buczkowski Maciej 
ul. Rokietnicka 15 
62-080 Tarnowo Podgórne 
NIP: 777-271-35-19 
 
BIURO PROJEKTU: 
ul. Horoszkiewicza 6/B 113 
45-301 Opole 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Kod CPV-85312320-8 – Doradztwo zawodowe 

1. Przedmiot rozeznania 

Przedmiotem rozeznania rynku jest pełnienie funkcji doradcy zawodowego, w zakresie: 

a) weryfikacji kompetencji zawodowych kandydatów w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej. Odbiorcami usługi doradcy zawodowego będzie 65 kandydatów bezrobotnych 

lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, którzy jednocześnie należą do jednej                                       

z następujących grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby po 50 roku życia, osoby                                           

z niepełnosprawnościami, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co 

najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, osoby, zamieszkujące na terenie 

województwa opolskiego, w 50% obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (w 

szczególności gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowce, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, 

Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, 

Lubsza i Branice) a także osoby, które nie zaliczają się do ww. grup, a które również zamierzają 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

 



 
RPOP.07.03.00-16-0004/16 „ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy                                

w województwie opolskim” 

 

2 
 

b) przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowo – doradczych. Odbiorcami usługi doradcy 

zawodowego będzie 51 wyłonionych uczestników projektu zgodnie z ww. grupą docelową. 

 

2. Szczegółowy zakres obowiązków doradcy zawodowego: 

 

a) Przeprowadzenie wywiadu z użyciem odpowiednich narzędzi analizy, określającego 

predyspozycje przedsiębiorcze do samodzielnego założenia i prowadzenia firmy 

(65 osób x 3 godziny = 195 godzin), wraz z sporządzeniem pisemnych opinii                                 

z załączonymi wynikami testów, które wykorzystane zostaną w kolejnym etapie 

(65 pisemnych opinii); 

 

b) Przeprowadzenie diagnozy i weryfikacji przy użyciu odpowiednich narzędzi analizy 

(wywiad) 

(51 osób x 2 godziny = 102 godziny), wraz z sporządzeniem pisemnych rekomendacji 

dla uczestników do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym; 

(51 pisemnych rekomendacji) 

 

3. Wymagania zamawiającego dotyczące Oferenta: 

W celu prawidłowego przeprowadzenia doradztwa zawodowego Oferent powinien posiadać 

następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: 

 Udokumentowane wykształcenie wyższe na kierunku doradztwa zawodowego, 

 minimum pięcioletnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy                                 

z osobami pozostającymi bez zatrudnienia oraz z osobami niepełnosprawnymi,             

 posiadanie wiedzy z zakresu: 

- potrzeb regionalnych pracodawców,  

- rynku pracy 

 

  4. Warunki zatrudnienia:  

 Umowa cywilno-prawna zawarta z Oferentem zgodnie z opisem niniejszego postępowania. 

 

Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2017 r.  

(dokładne terminy i ilość uczestników będą wskazane przez Zamawiającego). 
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Ofertę należy złożyć drogą: 

- mailową na adres zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl poprzez uzupełnienie 

formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego rozeznania do dnia 26.05.2017 r. do godz. 

23:59, podając cenę jednostkową za godzinę zegarową  (cena brutto oferty1). 

- osobiście bądź za pomocą poczty polskiej lub kuriera, dostarczając uzupełniony formularz oferty, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, do biura projektu mieszczącego się przy ul. 

Horoszkiewicza 6/B 113 w Opolu, do dnia 26.05.2017 r. do godz. 23:59, podając cenę jednostkową za 

godzinę zegarową (cena brutto oferty¹). 

Postępowanie nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz do rozeznania się w cenach 

oferowanych na rynku. 

 

Wszelkie zapytania dotyczące rozeznania rynku należy przesyłać drogą mailową na adres: 

zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał 
ponieść zamawiający z uwzględnieniem podatku od towaru i usług (VAT). 

mailto:zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl
mailto:zorientowaninabiznes-opo@kompass-consulting.pl
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

DANE OFERENTA: 

Oferent: ………………………………………………………………………………………….. 

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

adres email :……………………………………………………………………………………. 

nr tel.: ……………………………………………………………………………….……………. 

Krótki opis potwierdzający kompetencje i potencjał do realizacji usługi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA CENOWA NA PEŁNIENIE FUNKCJI DORADCY ZAWODOWEGO: 

Oferta cenowa brutto2w PLN za godzinę 
(60minut, w tym VAT, jeśli dotyczy) w zakresie 

weryfikacji kompetencji zawodowych 
kandydatów 

Oferta cenowa brutto2 w PLN za godzinę 
(60minut, w tym VAT, jeśli dotyczy) w 

zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb 
szkoleniowo – doradczych 

  

 

 

……………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, imię i nazwisko, pieczęć firmowa 

 

 

                                                           
2Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał 
ponieść zamawiający z uwzględnieniem podatku od towaru i usług (VAT). 


