Grudziądz, dn. 15.01. 2020r.
ROZEZNANIE RYNKU NR 02/2020

w ramach projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu”
Nr wniosku o dofinansowanie: RPKP.09.02.01-04-0029/19
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne
społeczeństwo, Działanie: 9.2 Włączenie społeczne,
Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa

FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH ŹRÓDŁO

Forma prawna

Fundacja

NIP

876-248-19-01

Adres

ul. Wyspiańskiego 1-3, 86-300 Grudziądz

Adres e-mail

falkos2@wp.pl

Telefon
Osoba do
kontaktu

605 860 089
Rafał Falkowski

Postępowanie jest prowadzone w celu Rozeznania rynku zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)
Przedmiot
zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wybór psychologa (firma lub osoba fizyczna), która ma
przeprowadzić usługę pn. „Aktywizację społeczną w ramach KIS- Poradnictwo
psychologiczne” dla Uczestników projektu w wymiarze 75 godzin.
Aktywizacja społeczna w ramach KIS- Doradztwo zawodowe
Czas trwania: 50 godzin zegarowych (2 grupy, 12-13 osób, 2 godz. 1 osoba)
Miejsce realizacji wsparcia: miasto Grudziądz
Liczba uczestników: 25 osób, podział na grupy 12-13 osobowe
Planowane terminy realizacji: luty - maj 2020 r.

Charakterystyka
przedmiotu
zamówienia

INDYWIDULANE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM: spotkania mające na
celu stworzenia bilansu własnych kompetencji, poznania swoich mocnych stron
i obszarów rozwoju oraz określenia planu działania, dopasowanego do swoich
potrzeb i predyspozycji. Tematyka spotkań będzie ustalona indywidulane dla
każdego uczestnika projektu.
 Potwierdzeniem udziału w poradnictwie będzie lista obecności oraz karta
konsultacji.
 Realizacja doradztwa powinna być przeprowadzona na podstawie
szczegółowego programu opracowanego przez Zamawiającego we współpracy

z Wykonawcą, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału,
predyspozycji oraz potrzeb Uczestników projektu.
 Zamawiający zastrzega sobie, przeprowadzenie doradztwa w godzinach
dostosowanych do Uczestników projektu, według wcześniej ustalonego
Harmonogramu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- realizacji doradztwa przez osoby, posiadające wykształcenie wyższe w celu
zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego doradztwa oraz min. 2- letnie
doświadczenie w aktywizacji,
- przestrzegania zasady równości, niedyskryminacji, zapewnienia dostępności
dla os. niepełnosprawnych poprzez stosowanie wrażliwego i niedyskryminującego
ze względu na płeć;
- dołożenia należytej staranności w celu wykonania przedmiotu zamówienia;
ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, nieprzewidzianych w umowie;
- bieżącego wypełniania obowiązującej dokumentacji z realizacji usługi;
- ponoszenia odpowiedzialności za wszystkie wykonywane zadania w ramach usługi;
- oznakowania wszelkiej dokumentacji w logotypy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Unii
Europejskiej sporządzonych w ramach projektu wg obowiązującego wzoru
i umieszczenia pod logotypami zapisu projektu „Klub Integracji Społecznej
w Grudziądzu” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020”.
Wspólny
Słownik
Zamówień
Usługi szkoleniowe
(kod
CPV Kod CPV: 80500000-9
przedmiotu
zamówienia)

Źródło
finansowania

Zamówienie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie
9.2.1. Aktywne włączenie społeczne

Liczba
uczestników

25 osób
Zleceniodawca zastrzega możliwość zgłoszenia mniejszej lub większej liczby osób

Charakterystyka
uczestników

Wsparcie przewidziane dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału
w projekcie pn. „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu” i został z nimi podpisany
kontrakt socjalny.

Termin
realizacji

luty - maj 2020 r.
Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od naboru uczestników
na zajęcia.

Liczba godzin
Aktywizacja społeczna
przypadająca na
2 godziny zegarowe
1 uczestnika

w

ramach

KIS

–

Doradztwo

zawodowe:

III. WARUNKI SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

Informacje
dotyczące
warunków
składania ofert

Miejsce i termin
składania ofert

 Oferta musi składać się z wypełnionego i podpisanego druku formularza
ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.
 Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań
Zamawiającego, określonych w Zapytaniu.
 Rozeznanie rynku do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia
oferty.
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
 Ofertę należy przesłać na adres poczty mailowej: falkos2@wp.pl z dopiskiem
Oferta cenowa w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu”
nr sprawy 2/2020 do dnia 29. 01. 2020 r O terminie złożenia decyduje data
wpłynięcia.

IV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach rozeznania
rynku. Kryterium wyboru będzie cena.
2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym
i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zapewnia miejsce realizacji formy wsparcia.
4. Zamawiający zapewnia wzór listy obecności. Pozostała dokumentacja leży w gestii Wykonawcy, po
wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.
5. Niniejsza wycena służy rozeznaniu rynku i nie stanowi zapytania ofertowego zobowiązującego
Zamawiającego do wyłonienia Wykonawcy.
6. Informacji odnośnie rozeznania rynku udziela: Rafał Falkowski, e-mail: falkos2@wp.pl.

