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Kraków, dnia 05.03.2018 roku 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

w ramach rozeznania rynku 
 

W związku z realizacją projektu „ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób 
młodych na małopolskim rynku pracy” nr POWR.01.02.02-12-0211/15 realizowanego ze środków  Unii  
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie  
osób  młodych  pozostających  bez  pracy  na  regionalnym  rynku  pracy Poddziałania 1.2.2 Wsparcie 
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój Zamawiający zwraca się z zapytaniem o  przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie 
usługi pośrednictwa pracy dla 10 uczestników projektu w wymiarze 10 godzin (1 godz.=60 minut)dla 
uczestnika, razem 100 godz.  
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Kompass Invest Sp. z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 21, 61-783 Poznań 
NIP: 7792483287, REGON: 369584216  
 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

III. Przedmiot zamówienia cenowego.  

Zamówienie obejmuję usługę świadczenia pośrednictwa pracy dla 10 uczestników projektu 
„ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy” 
nr POWR.01.02.02-12-0211/15. 
 
Grupa docelowa: 10 osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych, z grupy NEET, 
zamieszkujących woj. małopolskie, wyłącznie z 3 podgrup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy. Wśród uczestników są osoby zamieszkujące tereny wiejskie położone poza strefą ZIT, 
osoby niepełnosprawne oraz rodzice chcący wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad 
dzieckiem. 
 
Obowiązki pośrednika pracy obejmują: 

 pośrednictwo pracy mające na celu jak najtrafniejszy dobór odpowiedniego stażu/pracy dla 
uczestników projektu i właściwego kandydata dla pracodawcy, zgodnie z jego oczekiwaniami, 

 indywidualne rozmowy z kandydatami: wywiad, weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert, 
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 aktywne pozyskiwanie i udostępnianie ofert (dopasowanie profili uczestników  
i pracodawców), 

 umożliwianie bezpośredniego kontaktu uczestnika z pracodawcą, 
 pobudzanie kandydatów do samodzielnego poszukiwania pracy, 
 monitorowanie aktywności w ww. zakresie, 
 wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontakcie z pracodawcą uwzględniające pomoc  

w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, 
pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacji warunków zatrudnienia, wsparcie po uzyskaniu 
zatrudnienia, aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej zgodnej  
z oczekiwaniami pracodawcy. 
 

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy: 

O wykonanie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający lub dysponujący osobami, które 
posiadają: wykształcenie wyższe oraz min. roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej  
z tematyką wsparcia. 
 

V. Termin realizacji przedmiotu rozeznania rynku:   

Marzec – kwiecień 2018 r.  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych uczestników projektu zostanie ustalony 
bezpośrednio z Wykonawcą zamówienia po podpisaniu umowy o wykonanie zamówienia. 
 

VI. Miejsce realizacji przedmiotu rozeznania rynku: 

spotkania z uczestnikami w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę na terenie woj. małopolskiego 
(koszty dojazdu są po stronie pośrednika pracy). 

 
VII. Ofertę należy złożyć drogą: 

- mailową na adres zawodowy@kompass-consulting.pl, poprzez uzupełnienie formularza oferty, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, do dnia 12.03.2018r. do godz. 16:00 podając 
stawkę godzinową za przeprowadzenie usługi dla 1 uczestnika; 
i/lub 
- osobiście, pocztą bądź kurierem, poprzez dostarczenie uzupełnionego formularza oferty, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, do biura projektu:  Kompass Invest Sp. z o.o., 
ul. Grunwaldzka 21, IV piętro, 60-783 Poznań do dnia 12.03.2018r. do godz. 16:00 
 
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: 
zawodowy@kompass-consulting.pl. 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
Zamawiający: 
Kompass Invest Sp. z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 21, 61-783 Poznań 
NIP: 7792483287, REGON: 369584216 
    

DANE OFERENTA: 
Oferent: ………………………………………………………………………………………….. 
Adres: …..…………………………………………………………………………………………. 
adres email : ……………………………………………………………………………………. 
nr tel.: ……………………………………………………………………………….……………. 

 
OFERTA CENOWA ZA PRZEPROWADZENIE 1 GODZINY POŚREDNICTWA PRACY 

Oferta cenowa brutto1 w PLN (w tym VAT jeśli dotyczy) za 
przeprowadzenie 1 godzinę (60 minut) pośrednictwa pracy 

 

 

Uczelnia Kierunek, uzyskany stopień rok uzyskania 

   

   

Doświadczenie Stanowisko, krótki opis pracy  Daty od … do … 

   

   

 
 
 

……………………………………………………………………… 
Miejscowość, data, imię i nazwisko  

 

                                                           
1 Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść 
Zamawiający z uwzględnieniem m.in. podatku od towarów i usług (VAT), czy składek na ubezpieczenie społeczne. 


