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Lublin, dn. 24.06.2013 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert nr: 7/IRP/AK/2013 

 

dotyczące prowadzenia Punktu Doradztwa Kariery w ramach projektu „Aktywni” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną  

w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” z dn. 14.08.2012 r. 

 

Zamawiający:  

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

20-029 Lublin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3  

REGON: 430308156, NIP: 946-17-71-036 

 

Biuro realizacji projektu „Aktywni” 

20-029 Lublin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, I piętro 

Tel: 81 536-10-87 

e-mail: aktywni@irp-fundacja.pl  

 

Nazwa: prowadzenie Punktu Doradztwa Kariery w ramach projektu „Aktywni”. 

 

Informacje szczegółowe do zamówienia: 

Przedmiot zamówienia Prowadzenie Punktu Doradztwa Kariery przez 11 miesięcy począwszy od 

lipca 2013r. do maja 2014r. w  wymiarze 30 godzin miesięcznie 

Cel Zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez 90 osób w 

wieku 50+; znalezienie min. 82 miejsc na odbycie stażu zawodowego dla 

Uczestników/czek Projektu, znalezienie min. 36 miejsc pracy dla 

Uczestników/czek projektu 

System realizacji: Poniedziałek-piątek  

Miejsce realizacji: Województwo lubelskie, teren powiatów: chełmskiego, włodawskiego, 

hrubieszowskiego, opolskiego i lubartowskiego 

Termin realizacji: lipiec 2013r. - maj 2014r.  
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Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) Prowadzenia Punktu Doradztwa Kariery będącego przedmiotem Zaproszenia do składania ofert nr 

7/IRP/AK/2013; 

b) Pozyskiwania miejsc stażowych i ofert pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

z potencjalnymi pracodawcami; 

c) Stworzenia bazy ofert pracy – banku informacji o wolnych miejscach pracy dostępnych dla Uczestników 

Projektu; 

d) Udzielania porad indywidualnych Uczestnikom/czkom Projektu - prezentowania ofert pracy odpowiadających 

ich wykształceniu i kwalifikacjom, adekwatnych do tematyki odbytych przez nich szkoleń zawodowych; 

e) Prowadzenia niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym 

w szczególności takich jak: list obecności Uczestników na spotkaniach indywidualnych, notatek ze spotkań 

Uczestnikami Projektu, notatek ze spotkań z pracodawcami; 

f) Prowadzenia ewidencji czasu pracy; 

 

Uprawnieni Wykonawcy: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie przez Wykonawców następujących kryteriów: 

1. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia: wykształcenie wyższe magisterskie lub inne 

równoważne, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia usług pośrednictwa 

pracy w instytucjach rynku pracy lub agencjach zatrudnienia.  

2. Łączne zaangażowanie w realizację innych projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia (NSRO) w wymiarze nie większym niż 240 godzin miesięcznie (w tym godzin w ramach 

umowy dotyczącej niniejszego zaproszenia do składania ofert). 

  

Warunki realizacji rozmów rekrutacyjnych:  

 Umowa cywilno-prawna; 

 Osoby zatrudnione w instytucji zaangażowanej w realizację PO KL na podstawie stosunku pracy, tj. w 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym 

Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej, mogą ubiegać się o  prowadzenie zajęć wyłącznie 

w sytuacji, w której nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie; 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające innych osób, mogą brać udział na 

zasadach samozatrudnienia;  

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające 1 osobę i więcej mogą ubiegać się o 

prowadzenie zajęć pod warunkiem osobistego wykonywania zadań przez te osoby; 
 
Opis sposobu przygotowania ofert: 
 

1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.  

2. Do formularza oferty załączyć należy: 
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- informację o spełnianiu warunków zamówienia – Załącznik nr 2, 

- CV zgodnie ze wzorem stanowiącym - Załącznik nr 3 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferta powinna być czytelna, złożona w Biurze Projektu „Aktywni” (EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA 

NOWY STAW, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, I piętro, 20-029 Lublin, e-mail: a.gawlik@irp-fundacja.pl) w języku 

polskim, podpisana czytelnie, złożona osobiście, pocztą lub mailem z dopiskiem "Aktywni_ Zaproszenie do 

składania ofert nr: 7/IRP/AK/2013 do dnia 27.06.2013 r. do godz. 15.00 
 

5. Ocena ofert nastąpi do 27.06.2013 r. w Biurze Projektu. 
 

Kontakt z Zamawiającym: 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Agata Dziubińska - Gawlik 

Tel. 81 536-10+87 , e-mail: a.gawlik@irp-fundacja.pl 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zamówienia 

Załącznik nr 3 – wzór CV 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert nr 7/IRP/AK/2013 z dn. 24.06.2013r. 

 
 

Formularz oferty 

 
 

dotyczącej prowadzenia Punktu Doradztwa Kariery w ramach projektu „Aktywni” współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 

aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 

regionalnym rynku pracy 

 

1. Dane Wykonawcy 

 

Imię i nazwisko  

Adres   

 

Dane kontaktowe 

(adres e-mail, nr telefonu) 

 

 

 

2. Cena 

Cena (brutto) za 1 miesiąc ………………………… zł brutto  

Słownie:  

 

 

 

 

 
………………………………..………………  …………………………………………………. 

data  podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert nr 7/IRP/AK/2013 z dn. 24.06.2013r. 

  

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o spełnianiu warunków zamówienia 

 

 

WYKONAWCA: 

 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

Spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do składania ofert nr 7/IRP/AK/2013 na 

prowadzenie Punktu Doradztwa Kariery w ramach projektu „Aktywni” i zdobyłam(em) konieczne 

informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1. posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,  

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, 

3. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do dostarczenia niezbędnych 

dokumentów oraz podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 
………………………………..………………  …………………………………………………. 

data  podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert nr 7/IRP/AK/2013 z dn. 24.06.2013r. 

. 

Wzór CV 

 

CURRICULUM VITAE 

1. Nazwisko: 

2. Imię: 

3. Data urodzenia: 

4. Narodowość: 

5. Wykształcenie: 

 

Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego  
oraz data ukończenia 

Uzyskany stopień lub dyplom 

  

  

6. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) 

Język Czytanie Mowa Pismo 

    

    

7. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 

8. Inne umiejętności: 

9. Doświadczenie zawodowe (z wyszczególnieniem ew. liczby godzin przeprowadzonych zajęć, liczby 

przeszkolonych osób, itp.) 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

    

 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

    

 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

    

 

Inne informacje: 
 
 
………………………………..………………  …………………………………………………. 

data  podpis Wykonawcy 
 


