
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Pomocy KRĄG, ul. Poznańska 14,  63-040 Nowe Miasto nad Wartą  zaprasza podmioty  
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, a w szczególności prowadzące Kluby Integracji 
Społecznej, do złożenia propozycji cenowej (oferty) na realizację zadań z zakresu aktywizacji 
zawodowej zgodnie z zapytaniem ofertowym na rzecz uczestników projektu  
„W "KRĘGU" RAZEM - aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy 
Nowe Miasto nad Wartą” nr RPWP.07.01.02-30-0054/15, współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 

Skrócony opis projektu 
Celem projektu „W "KRĘGU" RAZEM - aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna 
mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” realizowanego w ramach działania 7.1. Aktywna 
integracja, poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest poprawa funkcjonowania społecznego  
i zawodowego 25 beneficjentów, w tym 10 osób bezdomnych z niepełnosprawnościami oraz 15 osób 
bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym - poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności i kompetencji zmierzających do 
poprawienia ich sytuacji na otwartym rynku pracy i uzyskania zatrudnienia. Wszyscy uczestnicy 
projektu otrzymają kompleksowe wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej, 
poradnictwa zawodowego, prawnego oraz pośrednictwa pracy. Okres realizacji projektu: od 
01.06.2016 do 31.12.2018 r. 

 
 

Środa Wlkp., dnia 24.05.2016 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Zamawiający: 
Stowarzyszenie Pomocy KRĄG , ul. Poznańska 14,  63-040 Nowe Miasto nad Wartą 
 
2. Przedmiot zamówienia: 
Realizacja usług z zakresu aktywizacji zawodowej dla 25 uczestników projektu „W "KRĘGU" RAZEM - 

aktywna integracja i aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą” 
nr RPWP.07.01.02-30-0054/15. 

 
Zakres świadczonych usług będzie obejmować: 

 Wsparcie indywidualne:  
Zadanie 1. Opracowanie przez doradcę zawodowego  Indywidualnego Planu Działania dla 25 
uczestników projektu, w tym: 
 -dla 10 osób  bezdomnych z niepełnosprawnościami przebywających w domu dla bezdomnych  
w Dębnie 
-dla 15 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
W wymiarze: 50 godzin zegarowych (25 uczestników x 2 godz.)  
 



 

 

Zadanie 2. Aktywizacja i poradnictwo zawodowe –usługa  obejmuje  indywidualne doradztwo 
zawodowe: 
- dla 10 osób  bezdomnych z niepełnosprawnościami przebywających w domu dla bezdomnych 
w Dębnie oraz dla 15 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu z terenu gminy Nowe Miasto 
nad Wartą zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wymiarze (25BO x 10 godz.) – 250 
godz. (rok 2016 – 50 godz., rok 2017 – 100 godz., rok 2018 – 100 godz.) 
W ramach indywidualnego wsparcia beneficjentów doradca zawodowy świadczyć będzie usługi  
z zakresu poradnictwa zawodowego, które obejmować będą m.in. analizę indywidualnych problemów 
z uzyskaniem pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami   

 

 Wsparcie grupowe 
Zadanie 3. Organizowanie i prowadzenie przez doradcę zawodowego wsparcia grupowego dla 
beneficjentów – szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych, itp. – 3 grupy BO (6-8 osób) x 2 spotkania x 4 godz. – 24 godz. (rok 2017 – 3 grupy x 1 
spotkanie x 4 godz., 2018 – 3 grupy x 1 spotkanie x 4 godz.; 

 
Planowane łączne zaangażowanie godzinowe doradcy zawodowego - 324 godziny. 

 

 Organizacja staży  
Zadanie 4. Usługa obejmuje organizację 6 miesięcznych staży dla 15 uczestników projektu 
realizowanych przez okres  12 miesięcy koszt obsługi. W koszcie organizacji staży należy uwzględnić 
wynagrodzenie osoby zatrudnionej , odpowiedzialnej za przygotowanie organizacyjne stażu. Osoba ta 
opracuje zakres programu stażu we współpracy z pracodawcą, będzie odpowiadać za wyszukanie  
i nawiązanie kontaktów z pracodawcami, ustalenie programu stażu, stały kontakt  
z uczestnikiem odbywającym staż i z opiekunem stażysty u pracodawcy, koordynację  
i monitorowanie odbywanych staży (listy obecności, przygotowanie list do wypłaty stypendium), 
dbanie o prawidłowy przebieg stażu uzyskanie opinii od pracodawcy oraz opracowanie sprawozdania  
z odbytego stażu wspólnie z uczestnikiem odbywającym staż. Organizacja staży planowana jest od 
01.01. – 31.12.2018. 

 

 Ponadto do zadań doradcy zawodowego należeć będzie: 
- sporządzanie sprawozdań z realizacji IPD, 
- ścisła współpraca z koordynatorem projektu, koordynatorem merytorycznym i zespołem 

projektowym, prowadzenie wymaganej dokumentacji, 
- dołożenie należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
 

3. Termin realizacji: 
Od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r. - szczegółowe terminy wykonania usługi - po uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

 
4. Miejsce realizacji zamówienia: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Dębnie 
 
5. Opis przygotowania oferty cenowej: 
a) ofertę należy dostarczyć do Stowarzyszenia Pomocy KRĄG ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad 

Wartą osobiście lub drogą elektroniczną na adres: stowarzyszenie.pomocy.krag@gmail.com do dnia 
31.05.2016 r. do godz. 15.00. 

b) propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. 
 
6. Kryteria oceny oferty: 

a) Cena – 70%: 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami  
i obciążeniami. Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg. wzoru: 
C=(Cmin:C0) x 70, gdzie: C – liczba punktów, Cmin  - najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 – cena 



 

 

badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę – 70. 
b) Doświadczenie – 25% 

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę zrealizowanych projektów przez 
Wykonawcę w okresie 3 lat przed złożeniem oferty obejmujących aktywizację zawodową osób 
bezdomnych i/lub osób z niepełnosprawnościami i /lub osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym badanej oferty – należy wypisać w tabelę Formularza Ofertowego. 
Punkty przyznane za kryterium doświadczenie będą liczone wg. wzoru: 
D=(D0:Dmax) x 25, gdzie: D – liczba punktów danej oferty, D0 – doświadczenie - liczba 
zrealizowanych projektów obejmujących aktywizację zawodową osób bezdomnych i/lub osób z 
niepełnosprawnościami i /lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
badanej oferty,  Dmax  – maksymalne doświadczenie (liczba projektów) spośród ważnych ofert. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę – 25. 

c) Wykonawcy prowadzący Kluby Integracji Społecznej premiowani będą dodatkową liczbą 5 pkt – 
należy wypełnić tabelę Formularza Ofertowego. 

 
Łącznie Wykonawca może otrzymać 100 punktów. 
 
W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów– decydować będzie Zamawiający po 
przeprowadzeniu rozmów z oferentami. 

 
7. Warunki udziału w postępowaniu: 

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji 
zawodowej, np. KIS, posiadające kadrę z doświadczeniem w pracy z osobami  
z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
oraz  zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
Wymagane oświadczenie o zapewnieniu wykwalifikowanej kadry w zakresie doradztwa zawodowego 
(wykształcenie wyższe, minimum z 2 – letnim doświadczeniem zawodowym  
w zakresie pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) – oświadczenie 
zawarte w treści formularza ofertowego. 

 
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta.  
Jeśli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 
9. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Iwona Rutkowska - Krause, tel. 
660 323 138, e-mail: stowarzyszenie.pomocy.krag@gmail.com. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


