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19/05/2021 
Zapytanie ofertowe  

 
Fundacja Inicjonowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu  (61-591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt: 
„Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania” RPWP. 
06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 
powodu opieki nad małymi dziećmi, Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 
pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie 
zamówienia według poniższej specyfikacji. Oferty należy przedstawić do dnia 25/05/2021 r. osobiście lub pocztą na 
adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres e-mail: 
p.jurga@firs.org.pl 

Przedmiot zamówienia  

1.Nazwa 
zadania 

Pośrednictwo pracy 

2.Liczba osób 17 UP 

3.Proponowana 
liczba godzin 

170 h łącznie, 10h na uczestnika.  

4.Terminy 
realizacji 

26/05/2021– 30/11/2021 

5.Miejsce Poznań 

6.Zakres  - Pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie ofert pracy dla Uczestników projektu zgodnie z 
Indywidualnym Planem Działania. 
- Organizacja spotkań pracodawców z Uczestnikami Projektu, na których pracodawca 
przedstawia oferty pracy lub/i ma możliwość kontaktu z Uczestnikami projektu. 
- Udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. Uczestników projektu w 
zakresie umożliwienia wstępnej oceny Uczestnika projektu pod kątem ewentualnego 
zatrudnienia. 
- Informowanie Uczestnika projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym 
rynku pracy przy zachowaniu równości szans i zwróceniu uwagi na indywidualne predyspozycję 
do zawodu, a nie stereotypowe postrzeganie płci i niepełnosprawności. 
- Nadzór nad zatrudnieniem, a w przypadku osób zakładających firmę pomoc w założeniu 
działalności gospodarczej. 

Pozostałe informacje istotne dla wykonawców 
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 Wykonawca zapewnienia realizacji wskaźników dotyczących podjęcia zatrudnienia przez 
Uczestników Projektu zgodnie z założeniami projektu: 
a) Liczba kobiet, które znalazły zatrudnienie po zakończeniu projektu - wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej dla kobiet na poziomie co najmniej 47% tj. 8 os.  
b) Liczba osób niekwalifikujących się do grupy Kobiet, ON, os. długotrwale bezrobotnych, osób 
50+ i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, które podjęły zatrudnienie po zakończonym 
udziale w projekcie - minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 63% tj. 1 
os.  
c) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu: 9 os.  
 
Zatrudnienie rozumiane jako:  
a) umowa o pracę na co najmniej trzy miesiące, w wymiarze przynajmniej na ½ etatu; 

b) działalność gospodarcza – przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt założenia 

działalności gospodarczej w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (np. 

dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane 

przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy, wpis KRS). 

Dokumentem potwierdzającym fakt założenia działalności gospodarczej może być również 

wyciąg z wpisu do CEIDG.  

 

 

Pozostałe informacje istotne dla wykonawców 

1. W ramach zaproponowanych stawek należy uwzględnić wynagrodzenie pośrednika pracy oraz organizację 
wsparcia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.: 
a) karty usług doradczych 
b) listy zaproponowanych ofert pracy 
c) CV Uczestników projektu 
d) umowy potwierdzające zatrudnienie Uczestników projektu.  

3. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 
a) złoży ofertę na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 1  

b) posiada  wykształcenie kierunkowe wyższe i minimum 2 letnie doświadczenie w pracy stanowisku 
pośrednika pracy (przez 2-letnie doświadczenie rozumie się min. 24-miesięczne zaangażowanie w 
wykonywanie obowiązków zawodowych w przeciągu ostatnich 5 lat w łącznym wymiarze min. 
300h), umowa cywilnoprawna – załączy CV do formularza ofertowego lub poświadczenie wpisu do 
RAZ - Rejestru Agencji Zatrudnienia (dotyczy firm, które składają ofertę w odpowiedzi na niniejsze 
rozeznanie rynku) 

4. Płatność  za przeprowadzone pośrednictwa zostanie zrealizowana na podstawie rachunku do umowy 
zlecenia bądź faktury w przypadku gdy osoba wykonująca umowę prowadzi działalność gospodarczą.  

5 Kryterium wyboru będzie cena brutto. 
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Załącznik nr 1 

Wzór formularza oferty 

FORMULARZ  

I. Dane składającego ofertę 
 
 

Nazwa podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby  
składającej ofertę w imieniu podmiotu 

 

Adres 
 

 

Telefon 
 

 

e-mail 
 

 

 
II. Oferta cenowa 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczam, że posiadam doświadczenie uprawnienia umożliwiające 
wykonanie zamówienia i oferuję wykonanie usługi: 
 

Kategoria usługi 
 

Liczba 
godzin 
 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 
godzinę 

Cena netto 
łącznie za całość 

wykonania 
usługi 

Cena brutto 
łącznie za całość 

wykonania 
usługi 

Pośrednictwo pracy  170    

 
 

Data 
 

 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  
 

 
 
 
 
 


