
 

Toruń, dnia 23.04.2021 r. 

 
 

Rozeznanie rynku 

w ramach projektu: TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ! 
 

1. Zamawiający: La Soleil Monika Piecuch, Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka, NIP 

9561429633, REGON 340032904.  
2. Dotyczy: świadczenia usługi pośrednictwa pracy dla 45 Uczestników/Uczestniczek 

Projektu „TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!”.  
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 01.05.2021 r. do 15.10.2021 r. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji usługi, w tym wydłużenia okresu 

realizacji po uzgodnieniu z oferentem, zwłaszcza w przypadku przedłużenia terminu 

realizacji projektu „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”.  
4. Tryb postępowania 

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, opisanym w  Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020). 

 
Przedmiot rozeznania rynku: 
 
Zgodny z kodem CPV 79611000-0 Usługi poszukiwania pracy 

 
Przedmiotem rozeznania rynku jest świadczenie usługi pośrednictwa pracy (prowadzone w 
sposób indywidualny), w tym pozyskanie ofert pracy, zgodnie z oczekiwaniami, predyspozycjami i 
kwalifikacjami dla 45 Uczestników/Uczestniczek projektu „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 
młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020. 
 
Projekt skierowany do grupy docelowej z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego (Toruń, 
Włocławek, Inowrocław-miasto i gmina wiejska) tj. osób fizycznych, które zamieszkują (w 
rozumieniu KC) lub uczą się na terenie wymienionych miast. 
Uczestnikami projektu są osoby młode – 45 os (27K, 18M) w tym niepełnosprawne, w wieku 15-
29 lat, należące do jednej z poniższych grup: 

a) osoby bierne zawodowo: osoby, które w chwili przystąpienia do projektu nie tworzą 
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne); 

b) osoby pracujące (tzw. „ubodzy pracujący”), których miesięczne zarobki nie przekraczają 
wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego 
dzień przystąpienia do projektu; (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w 
którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 1 os., nie 



 

przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 
socjalnej w m-cu poprzedzającym przystąpienie do projektu; 

c) osoby zatrudnione na umowę krótkoterminową (umowę o pracę lub inną formę 
zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub nie trwa 
dłużej niż 6 miesięcy); osoby zatrudnione w ramach umowy/umów cywilno-prawnych. 
W przypadku tych grup zarobki w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu 
nie mogą przekraczać płacy minimalnej zgodnie z kryteriami w podpunkt. b); 

d) osoby nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu tzw. młodzież NEET: osoba z kategorii 
NEET, aby przystąpić do proj. musi spełniać łącznie 3 warunki: nie pracuje (jest bierna 
zawodowo), nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu w trybie stacjonarnym albo 
zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki), nie szkoli się (nie uczestniczy w 
pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 
tygodni). 
 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy / Wykonawców świadczących najwyższej 
jakości usługi pośrednictwa pracy w tym: 

a. pozyskiwanie ofert pracy, zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami 
UP. Oferty pracy przedstawiane Uczestnikowi projektu muszą być zgodne z wnioskami 
z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy UP (IPD), w tym z posiadanych przez UP 
kwalifikacji; 

b. udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej zgodnych z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby; 

c. pozyskanie ofert pracy od pracodawców i upowszechnienie ofert pracy; 
d. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną 

ofertą pracy; 
e. inicjowanie i organizowanie spotkań Uczestników projektu z pracodawcami, na 

których pracodawca przedstawia oferty pracy i/lub ma możliwość kontaktu z 
Uczestnikiem projektu zainteresowanym podjęciem zatrudnienia; 

f. udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. UP w zakresie 
umożliwienia wstępnej oceny UP pod kątem ewentualnego zatrudnienia; 

g. informowanie kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i 
przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; 

h. inne usługi związane ze świadczeniem pośrednictwa pracy na rzecz UP, zgodne ze 
zgłaszanym zapotrzebowaniem. 
 

 Wymaga się, aby każdemu z Uczestników projektu zostały przedstawione min. 3 
zindywidualizowane oferty pracy. 
 Praca pośrednika pracy nie będzie związana wyłącznie z UP, ale będzie wymagała również 
stałego kontaktu z pracodawcami, wyjazdu do pracodawców, pozyskiwania ofert pracy. 
Pośrednik organizował będzie również spotkania UP z pracodawcami. 
 Pośrednik pracy będzie w stałym kontakcie (telefonicznym i mailowym) z pracodawcami 
oraz UP (będzie sprawdzać aktualność pozyskanych ofert pracy oraz weryfikować, którzy z 
rekomendowanych UP uzyskali zatrudnienie). Efektem monitoringu realizowanych działań będą 
miesięczne raporty pośrednika pracy zawierające informacje na temat liczby osób, które 
pozyskały zatrudnienie, liczby CV przesłanych do pracodawców oraz liczby pozyskanych ofert 
pracy. 
 



 

Łączna liczba godzin świadczonych usług pośrednictwa pracy – 135 godzin, średnio 3h 
pośrednictwa pracy na osobę, przy czym 1 godzina oznacza 60 minut. 
 
Forma zaangażowania: umowa cywilno-prawna/usługa z osobą fizyczną lub prawną. 
 
Harmonogram realizacji zadania: 
 
od 01.05.2021 r. do 15.10.2021 r.  – 45 Uczestników/Uczestniczek Projektu. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu. Dokładne terminy 
wykonania przedmiotu zamówienia zostaną określone po podpisaniu umowy przez 
Zamawiającego z Oferentem. 
 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Miejsce i godziny realizacji przedmiotu zamówienia ustalane będą na bieżąco z Zamawiającym i 
uwzględniać będą możliwości i potrzeby Uczestników/Uczestniczek Projektu, w tym potrzeby 
osób z niepełnosprawnościami. 
W sytuacji pandemii COVID-19, istnieje możliwość prowadzenia spotkań w formie zdalnej, 
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, tj. przy wykorzystaniu komunikatorów typu Whats 
up/Messenger/Skype lub podobne, kontakt telefoniczny, korespondencja mailowa oraz 
dokumentowaniu odbytego wsparcia w formie zdalnej. Szczegółowe wytyczne zostaną 
przekazane Zamawiającemu po podpisaniu umowy.  
 
Oferent (osoba fizyczna lub prawna) zapewni realizację usługi przez osobę/osoby 
spełniającą/spełniające następujące wymagania obligatoryjne: 

a) wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne 
umożliwiające prowadzenie danego wsparcia; 

b) min. 2 letnie doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, 
wiedza z zakresu wspierania osób zakładających działalność gospodarczą. 
 

Do złożenia ofert cenowych upoważnieni są oferenci, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania.  
Oferent zobowiązany jest przedłożyć jako załączniki do umowy kopię potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem: 

 dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie zgodnie z wymaganiami z pkt. a) 

 dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zgodnie z wymaganiami z pkt. 
b) 

 dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia tj. wpis do Krajowego Rejestru 
Agencji Zatrudnienia (jeśli dotyczy);  
 

 
Osoba do kontaktu: 
 

• Katarzyna Rogalska, tel. 690 850 443, e-mail: katarzyna.rogalska@vobacom.pl lub 
twojaszansa@vobacom.pl  
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Termin i miejsce składania oferty 

 
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 29.04.2021 do godziny 16:00  na adres e-

mail: katarzyna.rogalska@vobacom.pl lub twojaszansa@vobacom.pl lub osobiście/za 

pośrednictwem poczty/kurierem na adres: Biuro Projektu „Twoja szansa na dobrą przyszłość!” 

Vobacom Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń z dopiskiem (w temacie maila lub na 

kopercie): Oferta na świadczenie usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu „Twoja szansa na 

dobrą przyszłość!” 
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Formularz oferty 

na świadczenie usługi pośrednictwa pracy 

w ramach projektu pn. „Twoja szansa na dobrą przyszłość!”   
DANE OFERENTA  

 

Nazwa firmy/ 

Imię i nazwisko:   

Adres siedziby/ 

Miejsce zam.: 

     

 Telefon:   E-mail: 
     

 REGON:   WWW: 
     

 NIP:   Reprezentant: 
    (osoba uprawniona do złożenia oferty) 
     

 OSOBA DO KONTAKTU    

 Imię i nazwisko:    
     

  Telefon:   E-mail: 
   

 Przedmiot oferty wraz z opisem Cena za 1 godzinę pracy (zł brutto) 

 

Usługa pośrednictwa pracy 

 
 

 

 

 

Łączna cena zamówienia – 135 godzin 

(zł brutto) 

  
 

 
Oświadczenia: 
 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony/a lub dysponuję osobami uprawnionymi do 
wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności/usługi, posiadam 
niezbędną wiedzę, wykształcenie i doświadczenie do wykonywania zamówienia. 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą. 

3. Oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 

 
 
 

 

………………………………………………… 

(data, podpis, pieczęć) 


