Rozeznanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia
na wybór na stanowisko: ANIMATOR PRACY/DORADCA ZAWODOWY
w projekcie " Deaf Work. Model zwiększania dostępu do zatrudnienia głuchych"
z dnia 09.03.2017r.

Informacje o Beneficjencie:
Lider: DOBRE KADRY. CENTRUM BADAWCZO-SZKOLENIOWE SP. Z. O. O., Wrocław
Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 90-040 Łódź, ul. Nawrot 94/96
tel. 42 231 30 36, e-mail: biuro@pzg.lodz.pl, NIP 727 10 09 554
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór 1 osoby na stanowisko animator pracy/doradca zawodowy
w projekcie pt. „Deaf Work. Model zwiększania dostępu do zatrudnienia głuchych”.
Zakres prac animatora pracy:
 Opracowanie ścieżki rozwoju uczestników projektu, w tym opracowanie IPD uczestników
projektu.
 Organizacja i stały monitoring działao uczestnika w projekcie, w tym:
a) doradztwo zawodowe
b) szkolenia/warsztaty umiejętności społecznych
c) szkolenia zawodowe
d) próbki pracy
e) staże zawodowe
f) znalezienie zatrudnienia
 Wymiana informacji i współpraca z personelem projektu w zakresie wsparcia uczestnika
projektu z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i zmieniającej się sytuacji na rynku
pracy.
 Współpraca z pracodawcami z lokalnego rynku pracy, w tym budowanie sieci współpracy.
 Współpraca z obserwatorami działao w projekcie.
 Współdziałanie w zakresie prowadzonych działao ewaluacyjnych w projekcie.
 Wymiana informacji i doświadczeo z koordynatorem projektu, zgłaszanie kwestii trudnych,
spornych.
Liczba godzin: średnio 60 godzin miesięcznie
Miejsce wykonywania zlecenia: województwo łódzkie
Termin wykonywania zamówienia: kwiecieo - grudzieo 2017
Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna
Kod CPV
85312510-7 ‐ Usługi rehabilitacji zawodowej.
853112320-8 - Usługi doradztwa.
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Kontakt z zamawiającym
tel. 42 231 30 36
e-mail: agnieszka.kwiecien@pzg.lodz.pl
Termin i sposób złożenia oferty
Ofertę w formie załącznika nr 1 należy złożyd do 21.03.2017 godz. 12.00 r.
Ofertę należy złożyd elektronicznie na adres: agnieszka.kwiecien@pzg.lodz.pl
Informacje dodatkowe:
 Badana jest 1 godzina usługi, z uwzględnieniem, że w miesiącu wymiar czasu pracy wyniesie
min. 60 godzin.
 Cenę należy podad w złotych polskich.
 Należy podad cenę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT). W przypadku osób fizycznych
nieposiadających przychodu w wysokości co najmniej najniższej krajowej (zg. z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 września 2016 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.) kwota brutto oznacza kwotę z pełnymi
składkami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.
 Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści zapytania
ofertowego lub/i umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.
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Załącznik nr 1

Oferta cenowa dotycząca wyboru na stanowisko: ANIMATOR PRACY/DORADCA
ZAWODOWY w projekcie "Deaf Work. Model zwiększania dostępu do zatrudnienia głuchych"

Lp.

Wymagane informacje:

1.

Nazwa Wykonawcy:

2.

Adres pocztowy Wykonawcy:

3.

Nr telefonu:

4.

Nr faksu:

5.

Adres e-mail:

6.

REGON:

7.

NIP:

Informacje podane przez Wykonawcę:

Oferuję wykonanie usługi:
Razem cena oferty brutto za 1h usługi ……………….………………………..… zł;
Słownie złotych (brutto) …………………………………………………………………………………………………………..…………

Osoba wypełniająca ofertę (imię i nazwisko, podpis, data)

.........................................................................
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