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ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM I 
ZAWODOWYM 

Z DNIA 09.04.2018 
 
Project Hub sp. z o.o.  zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku. 
 
Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
 

Zapytujący: 

Nazwa Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialności 

Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

Numer REGON 301243652 

Numer NIP 7811844327 

Dane teleadresowe Zapytującego: 

Adres do korespondencji 60-587 Poznań ul. Cienista 3 

E-mail info@projecthub.pl  

Tel. 618 402 366 

Godziny pracy 8:00-15:00 

Osoba do kontaktu (przedstawiciel 
Zapytującego) 

Edyta Kosakowska  

 
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)   

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja) 

1. Opis Projektu Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu 
realizacji projektu „Per aspera ad astra – program aktywnej 
integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. 

2. Zwięzłe określenie 
przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem rozeznania rynku jest wykonanie usługi w ramach 
umowy zlecenia polegającej na grupowych treningach umiejętności 
społecznych i rozwoju osobistego oraz zajęciach rozwijających 
kompetencje niezbędne na podlaskim rynku pracy. 
 
Zlecenie realizowane będzie w ramach projektu „Per aspera ad astra 
– program aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
okresie od kwietnia 2018 do sierpnia 2019. 
 
Zamawiający zastrzega, iż świadczone wsparcie będzie miało 
charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadało na 
sprecyzowane potrzeby uczestników/uczestniczek projektu oraz ich 
możliwości.  
 
Przedmiot rozeznania został podzielony na Zadania. Oferent ma 
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prawo do złożenia oferty na jedno lub więcej zadań w ramach 
rozeznania.  
1) Zadanie 1: Trening  Percepcji społecznej - rozwijającego zdolność 
Uczestników Projektu do trafnego spostrzegania siebie i 
prawidłowego odczytywania komunikatów werbalnych i 
niewerbalnych, celem zniwelowania destruktywnego 
przeświadczenia o negatywnej ocenie przez otoczenie.   
Egzamin: nie dotyczy  
Liczba uczestników: 40 
Lokalizacja kursu: Województwo podlaskie, w salach wynajętych i 
opłacanych przez Zamawiającego. Dokładna lokalizacja uzależniona 
jest od potrzeb uczestników projektu.  
Wymiar godzinowy: 15 godzin dla jednej grupy, łącznie 60 godzin 
Liczba grup: 4 
Termin rozpoczęcia: kwiecień 2018 
 
 
2) Zadanie 2: Trening  Podejmowania ról - kształtującego przez 
symulacje w bezpiecznych warunkach zajęć umiejętności 
odnalezienie się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych, a 
tym samym wzmacniającego pewność siebie i autonomiczność 
Uczestników Projektu.  
Egzamin: nie dotyczy  
Liczba uczestników: 40 
Lokalizacja kursu: Województwo podlaskie, w salach wynajętych i 
opłacanych przez  Zamawiającego. Dokładna lokalizacja uzależniona 
jest od potrzeb uczestników projektu. 
Wymiar godzinowy: 15 godzin dla jednej grupy, łącznie 60 godzin 
Liczba grup: 4 
Termin rozpoczęcia: lipiec 2018 
 
Zadanie 3: Trening Interpersonalny – przygotowującego 
Uczestników Projektu do inicjowania i podtrzymywania kontaktów 
społecznych i zawodowych oraz asertywności m.in. w relacjach z 
pracodawcami i współpracownikami.  
Egzamin: nie dotyczy  
Liczba uczestników: 40 
Lokalizacja kursu: Województwo podlaskie, w salach wynajętych i 
opłacanych przez  Zamawiającego. Dokładna lokalizacja uzależniona 
jest od potrzeb uczestników projektu.  
Wymiar godzinowy: 15 godzin dla jednej grupy, łącznie 60 godzin 
Liczba grup: 4 
Termin rozpoczęcia: lipiec  2018 
 
 
Zadanie 4: Trening  Autoprezentacji – rozwijającego u Uczestników 
Projektu umiejętność kreowania pożądanego wizerunku osobistego i 
prezentowania swoich mocnych stron, sprzyjających podejmowaniu 
aktywności społecznej i zawodowej. 
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Egzamin: nie dotyczy  
Liczba uczestników: 40 
Lokalizacja kursu: Województwo podlaskie, w salach wynajętych i 
opłacanych przez  Zamawiającego. Dokładna lokalizacja uzależniona 
jest od potrzeb uczestników projektu.  
Wymiar godzinowy: 15 godzin dla jednej grupy, łącznie 60 godzin 
Liczba grup: 4 
Termin rozpoczęcia: kwiecień 2018 
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze opracowaną Ścieżką 
Reintegracji określające udział każdego uczestnika w poszczególnych 
zajęciach. 
 
 
 
Zadanie 5: Trening  Umiejętności uczenia się – zdolność 
konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizacji własnego 
procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i 
informacjami, zarówno indywidualnego jak i w grupach, świadomość 
własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, 
identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania 
przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się.  
 
Egzamin: nie dotyczy  
Liczba uczestników: 84 
Lokalizacja kursu: Województwo podlaskie, w salach wynajętych i 
opłacanych przez  Zamawiającego. Dokładna lokalizacja uzależniona 
jest od potrzeb uczestników projektu.  
Wymiar godzinowy: 16 godzin dla jednej grupy, łącznie 96 godzin 
Liczba grup: 4 
Termin rozpoczęcia: maj  2018 
 
 
 
Zadanie 6: Trening   Inicjatywności i przedsiębiorczości – zdolność 
do wcielania pomysłów w czyn, budowanie postaw kreatywności, 
innowacyjności i podejmowania ryzyka, rozwijanie umiejętności 
planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia 
zamierzonych celów, rozumienie zasad funkcjonowania gospodarki i 
podstawowych zagadnień ekonomicznych.  
Egzamin: nie dotyczy  
Liczba uczestników: 84 
Lokalizacja kursu: Województwo podlaskie, w salach wynajętych i 
opłacanych przez  Zamawiającego. Dokładna lokalizacja uzależniona 
jest od potrzeb uczestników projektu.  
Wymiar godzinowy: 16 godzin dla jednej grupy, łącznie 96 godzin 
Liczba grup: 4 
Termin rozpoczęcia: lipiec 2018 
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Zadanie 7: Trening  Kompetencji informatycznych – umiejętne i 
krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa 
informatycznego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się, 
wykorzystywanie narzędzi ICT do uzyskiwania, oceny, 
przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany oraz do 
porozumiewania się uczestnictwa w sieciach współpracy, w tym w 
życiu społecznym i zawodowym za pośrednictwem internetu.  
Egzamin: nie dotyczy  
Liczba uczestników: 84 
Lokalizacja kursu: Województwo podlaskie, w salach wynajętych i 
opłacanych przez  Zamawiającego. Dokładna lokalizacja uzależniona 
jest od potrzeb uczestników projektu.  
Wymiar godzinowy: 16 godzin dla jednej grupy, łącznie 96 godzin 
Liczba grup: 4 
Termin rozpoczęcia: maj  2018 
 
 
Nabycie kompetencji będzie weryfikowane w ramach 4 etapów 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego. 
I – Zakres: grupa docelowa objęta wsparciem szkoleniowym w 
ramach ww. kompetencji 
II – Wzorzec: efekty uczenia się – opis przy poszczególnych zajęciach 
III – Ocena: obecność na min. 80% zajęć, aktywność na zajęciach, 
min. 60% punktów z testu na zakończenie zajęć 
IV – Porównanie rezultatów z przyjętymi wymaganiami przez 
prowadzących po podsumowaniu oceny 
 
Wykonawca ma obowiązek opracować testy kompetencji dla 
uczestników projektu oraz ich wyniki. Uczestnicy otrzymają od 
wykonawcy zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje 
zgodnie z 4 etapami wskazanymi powyżej. 
 
 
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze opracowaną Ścieżką 
Reintegracji określające udział każdego uczestnika w poszczególnych 
zajęciach. 
 
Zamawiający zaznacza, iż pod pojęciem godziny w niniejszym 
dokumencie rozumie godzinę zegarową to jest 60 min. 
Zadania w ramach niniejszego rozeznania rynku będą realizowane na 
terenie woj. podlaskiego, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  
 
W ramach Zadania Wykonawca jest zobowiązany do zebrania i 
przekazania kompletnej dokumentacji poświadczającej prawidłowość 
udzielonego wsparcia.  
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Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich 
dokumentów przekazywanych Uczestnikom i Zamawiającemu, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji.   
 
Podane powyżej liczby grup na poszczególne zadnia są traktowane, 
jako ilości maksymalne, w przypadku mniejszej niż zakładana liczby 
grup objętych poszczególnymi formami wsparcia Zamawiający zleci 
Wykonawcy odpowiednio mniejszą liczbę godzin poszczególnych 
usług, oraz proporcjonalnie obniży wynagrodzenia rozumiane, jako 
łączna kwota brutto. 

 

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW) 
 

3.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne 

doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy 

3.2 Oferent powinien spełniać łącznie następujące warunki: 

 1. Dysponować personelem, jeżeli usługa nie będzie wykonywana osobiście lub osobiście spełniać 
poniższe wymagania: 
a. trenerzy muszą mieć skończone studia wyższe 
b.  trenerzy muszą posiadać doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia 
c. trenerzy muszą posiadać, co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji zadań o 

podobnym zakresie jak te, na które składają ofertę, rozumiane, jako przeprowadzenia takich 
szkoleń przez okres dwóch lat poprzedzających od daty zamieszczenia ogłoszenia 

d. znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2017, poz. 1065 z późniejszymi zmianami), znajomość Kodeksu Pracy, wiedza z 
zakresu pośrednictwa pracy z uwzględnieniem znajomości potrzeb grupy docelowej projektu. 

2. W przypadku oferenta posiadającego formę jednoosobowa działalność gospodarcza lub inny 
podmiot prawny ważny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) 

3. Zamawiający uzna, że Oferent, który złożył ofertę posiada ww. doświadczenie i kwalifikacje 
4. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia faktyczności oświadczenia poprzez weryfikację 

dokumentów poświadczających doświadczenie, po wyborze oferenta a przed dniem podpisania 
umowy.  

3.3 W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:  

 1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec 

Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił 

odpowiedzialności 

2. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania 

umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

3. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do 

wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z 

warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

mailto:ecwiint@gmail.com
mailto:ecwiint@gmail.com
mailto:kosakowska@projecthub.pl
mailto:info@projecthub.pl


 

6 

Projekt pn.: „Per aspera ad astra – program aktywnej integracji” Nr RPPD.07.01.00-20-0144/17 
Współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 
 

Lider: Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii   Biuro Projektu 
15-237 Białystok ul. Mickiewicza 80/2     15-419 Białystok ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27 
Tel. 795 579 194       tel. 690 800 449 lub 537 686 664 
Mail: ecwiint@gmail.com      mail: ecwiint@gmail.com lub kosakowska@projecthub.pl 
 
Partner: Project Hub sp. z oo. 
60-434 Poznań ul. Trzcianecka 3e 
tel. 618 402 366 
mail: info@projecthub.pl 

mogącej budzić poważne wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub 

są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

3.4 Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa 

poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności 

zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące 

obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw 

autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w 

przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń, co, do jakości i terminów realizacji 

elementów zamówienia), kary umowne, (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) 

lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i 

prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania 

umowy Zapytujący nie jest związany ofertą Wykonawcy. 

3.5 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z 

przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 

utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne 

dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na 

prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią 

rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i 

finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

3.6 Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie 

niniejszego rozeznania oraz realizacji umowy. W przypadku, gdy przekazywane dane lub informacje 

będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć 

charakter i zakres tych danych i informacji.    

3.7 Limit zaangażowania personelu projektu /osób prowadzących zajęcia w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze 

środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin 

miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży 

stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas 

trwania umowy.  

Wykonawcą / osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w 

realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z 

zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub 

podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się 

odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na zajęcia a w 

przypadku, gdy uczestnik przerwie zajęcia w trakcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe 

wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w zajęciach 

3.8 Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie oświadczenia 

stanowiącego element Załącznika nr 1.  

3.9  Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania opisane 

w pkt od 3.1 do 3.1 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po jego wyborze.  
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4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na 

podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 100 % 1. Cena to całkowita cena brutto dla jednego zadania (zawierająca 
wszystkie elementy składowe przedmiotu rozeznania łącznie z 
montażem – jeżeli dotyczy).  

2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / 
cena oferowana x 100 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium 
wynosi 100 punktów. 

4. Każde z zadań jest oceniane odrębnie.  
 

 

5. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE  
 
Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną 
na adres e-mail Zapytującego, pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia 13.04.2018. 
Wyceny powinny być ważne, co najmniej do dnia 31.08.2019r. 
 
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości, co do treści Rozeznanie rynku prosimy 
kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.  
 
Project Hub sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania 
nowego Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia. 
 
Project Hub sp. z o.o. zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku 
nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania przedstawienia 
dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące 
przedmiotowych usług. 
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Załączniki: 

Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 

Załącznik 1. 

WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA (ważna do dnia 31.08.2019r.). 

…………………………….. 

Miejscowość, data 

I. DANE OFERNETA 
 

Nazwa/Imię i nazwisko  

 

Adres  

 

Tel./Fax  

 

E-Mail  

 

Nr KRS (ew. Nr CEIDG) 

(jeśli dotyczy) 

 

 

Nr REGON 

(jeśli dotyczy) 

 

 

Nr wpisu do Rejestr 

Instytucji Szkoleniowych 

(RIS) (*dotyczy osób 

prowadzących 

jednoosobową działalność 

gospodarczą) 
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II. OFERTA  
 

Przedmiot rozeznania zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 09.04.2018r. mogę wykonać 

(dostarczyć) za następującą cenę: 

 

Numer 

Zadania  
Nazwa Zadania  

Liczba 

godzin 

na 

grupę   

Liczba grup 

Liczba 

godzin 

łącznie   

Cena brutto za zadanie   

1. Trening percepcji społecznej 

 

 

15 

 

 

4 

 

60  

2. Trening podejmowania ról 15 4 60  

3. Trening interpersonalny 15 4 60  

4. Trening autoprezentacji 15 4 60  

5. Trening umiejętności uczenia się 14 6 96  

6. Trening inicjatywności i 

przedsiębiorczości 
14 6 96  

7. Trening kompetencji 

informatycznych 
14 6 96  
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