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Tarnów, dnia 02.03.2020 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 20M03RR01.ZPZ 

dotyczące przeprowadzenia poradnictwa grupowego w postaci warsztatów 

aktywnego poszukiwania pracy (WAP) 
 

na potrzeby wsparcia realizowanego dla Uczestników/czek projektu „Z POWER-em w życie” realizowanego przez 

Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego na mocy umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-12-

0142/19-00 z dnia 18.07.2019 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. Zamawiający: 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wielkie Schody 3, NIP 

8732676391, REGON 850466602, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000028639. 

 

II. Warunki udziału 

1) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2) Wykonawca składający ofertę musi: 

a) dysponować osobą/ami zdolną/ymi do wykonania przedmiotu rozeznania rynku tj. 

posiadającą/ymi: 

 wykształcenie  wyższe  pierwszego  lub  drugiego  stopnia  w  rozumieniu  przepisów 

o szkolnictwie  wyższym.  Preferowane  wykształcenie  wyższe  magisterskie  na  kierunku: 

psychologia,   socjologia,   pedagogika,   doradztwo   zawodowe   lub   studia   podyplomowe 

dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. 

Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami 

(zaświadczeniami); 

 co  najmniej  roczny  staż  pracy  jako  doradca  zawodowy  (w  ostatnich  3  latach), poświadczony 

odpowiednimi dokumentami. 

b) dysponować salą szkoleniową do przeprowadzenia zajęć tj. pomieszczeniem lub pomieszczeniami 

przeznaczonymi  do  form  grupowych – mogącymi  w  sposób  swobodny  pomieścić  grupę 

warsztatową do 16 osób, wyposażonym/i w sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów, np.: 

projektor,  telewizor,  komputer,  flipchart  i  inne  w  miarę  potrzeb. 
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III. Szczegóły rozeznania: 

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dotyczącej przeprowadzenia 

poradnictwa grupowego w postaci warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (WAP) dla Uczestników/czek 

Projektu (dalej UP) „Z POWER-em w życie”, z uwzględnieniem poniższych wymogów: 

1) Czas trwania od III.2020 r. do X.2020 r. realizacja na bieżąco według potrzeb i zgodnie z Indywidualnymi 

Planami Działania UP. 

a) Liczba godzin: 16h/ (2 dni x 8 h) zajęć dydaktycznych/grupa (przy czym 1h wynosi 45minut). 

b) Liczba UP: łącznie średnio 40 osób po średnio 10 osób na grupę. 

c) Liczba grup: 4. 

d) Forma: grupowa – zgodnie ze standardem usług tj. Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu nr 

POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18.1  

2) Miejsce realizacji: Tarnów lub inna miejscowość wskazana przez Zamawiającego na terenie subregionu 

tarnowskiego. 

3) Cel: ocena przez UP swoich mocnych i słabych stron poprzez zdobycie umiejętności ułatwiających 

pełnienie ról społecznych i zawodowych, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej i przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. 

4) Zakres tematyczny: 

a) praca w zespole, trening asertywności, budowa relacji z pracodawcą, trening z zakresu orientacji 

na rynku pracy (8h);  

b) autoprezentacja, kreatywność, analiza rynku pracy, elastyczne formy zatrudnienia (8h). 

5) Metody pracy2: dyskusja, symulacja, praca w podgrupach, burza mózgów, mapy myślowe itp. 

6) Materiały szkoleniowe dostosowane do Osób Niepełnosprawnych w zakresie i rodzaju  

niepełnosprawności np. wersje pisane Braillem. Materiały muszą zawierać podsumowanie treści 

szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich. 

7) Zapewnienie UP przerwy kawowej oraz obiadu dopasowanych do Osób Niepełnosprawnych. 

8) Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę harmonogramem 

i programem. 

9) Przygotowanie i przeprowadzenie 2 testów (pre testu i post testu) wiedzy i umiejętności z zakresu 

aktywnego poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy. 

10) Prowadzenie dziennika zajęć z listą obecności.  

 

IV. Sposób sporządzania oferty: 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu 

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do 

niniejszego rozeznania rynku wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – 

Załącznik nr 2.  

                                                                 
1 1. Poradnictwo grupowe to forma wsparcia stwarzająca warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas 

spotkań z innymi uczestnikami projektu. Poradnictwo grupowe powinno dać uczestnikowi projektu możliwość oceny siebie – swych 
mocnych i słabych stron poprzez zdobycie umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych. 
2. Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie spotkań grupowych oraz warsztatów. Zakres oraz tematyka spotkań zaproponowanych 
uczestnikowi projektu powinna być szczegółowo uzasadniona przez doradcę zawodowego sporządzającego wraz z uczestnikiem projektu 
IPD. 
3. Warsztaty poradnictwa grupowego służą wzmocnieniu kompetencji, które podczas pracy z uczestnikiem projektu zostały ocenione 
najsłabiej. 

2 Osoba  prowadząca  warsztaty  poradnictwa  grupowego  może  stosować  metody,  narzędzia i programy, w zakresie których została 

przeszkolona i posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ich stosowanie tego wymaga. Również może korzystać z opracowanych przez siebie 
autorskich programów oraz z programów i metod zakupionych lub udostępnionych przez inne podmioty. Konieczne  jest  wówczas  
przestrzeganie  praw  autorskich  lub  nabycie  uprawnień  do  ich stosowania w wypadku, gdy takie uprawnienia są wymagane. 
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3) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazana w ofercie ceny jednostkowej brutto brutto3 

tj. za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla jednej osoby oraz łączną cenę 

usługi stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej oraz liczby osób wskazanych przez Zamawiającego 

w rozeznaniu rynku dla jednej grupy i dla wszystkich osób. W przypadku rozbieżności, co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

 

V. Termin i miejsce składania ofert:  

Termin składania ofert wyznaczono do 09.03.2020 r. (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu 

lub na elektroniczną skrzynkę pocztową). Ofertę można składać: 

1) osobiście lub pocztą w siedzibie Fundacji: ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów (w godzinach pracy biura 

tj. 08:00 – 16:00); 

2) e-mailem na adres: zapytania@fundacjatarnowskiego.pl   

                                                                 
3 Należy wskazać cenę zawierającą łączne obciążenia ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują one 

nie tylko wynagrodzenie brutto pracownika (przed opodatkowaniem), ale także dodatkowe obciążenia pozapłacowe, które musi 
odprowadzać pracodawca. 

mailto:zapytania@fundacjatarnowskiego.pl
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Załącznik nr 1 

 

OFERTA  

dotycząca przeprowadzenia poradnictwa grupowego w postaci warsztatów 

aktywnego poszukiwania pracy (WAP)  
 

na potrzeby wsparcia realizowanego dla Uczestników/czek projektu „Z POWER-em w życie” realizowanego przez 

Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego na mocy umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.02.01-12-

0142/19-00 z dnia 18.07.2019 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  
 

Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Oferuję wykonanie usługi w zakresie objętym rozeznaniem rynku za kwotę:  

a) cena jednostkowa tj. cena za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 1 osoby 

wynosi:  

……………………………………. zł brutto brutto4 /słownie: ……………………………….………………………………………………………… / 

b) cena usługi dla 1 grupy tj. za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla średnio 10 

osób wynosi: 

…………………………………… zł /słownie: ……………………………….………………………………………………………………………………… / 

c) łączna cena usługi – stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej i łącznej liczby osób kierowanych na warsztaty 

aktywnego poszukiwania pracy wskazanej przez Zamawiającego w rozeznaniu rynku dla 4 grup tj. średnio 40 

osób wynosi: 

…………………………………… zł /słownie: ……………………………….………………………………………………………………………………… / 

 

 

Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku  

nr 20M03RR01.ZPZ 
 

 

 

 

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

Data                                                                   Podpis / pieczątka 

   

                                                                 
4 Należy wskazać cenę zawierającą łączne obciążenia ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują one 

nie tylko wynagrodzenie brutto pracownika (przed opodatkowaniem), ale także dodatkowe obciążenia pozapłacowe, które musi 
odprowadzać pracodawca. 
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Załącznik nr 2 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia w drodze rozeznania rynku: Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. 

Hetmana Jana Tarnowskiego („Fundacja”), której siedzibą jest Tarnów, kod pocztowy 33-100, ul. Wielkie Schody 

3, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028639, o numerze NIP: 8732676391. 

Kontakt z Administratorem Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: 

biuro@fundacjatarnowskiego.pl 

 
Dane osobowe zawarte w ofercie złożonej przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są 

niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:  

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;  

c. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);  

d. rozporządzenie Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;  

1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Z POWER-em w życie”, 

w szczególności do realizacji rozeznania rynku nr 20M03RR01.ZPZ; 

2. dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy (WUP) w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30- 107 Kraków, beneficjentowi realizującemu 

projekt – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 33-100 Tarnów ul. Wielkie Schody 3 oraz podmiotom, 

które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego5, Instytucji Pośredniczącej lub 

beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na 

zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POWER;  

                                                                 
5 Powierzający oznacza IZ POWER 2014 – 2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju. 

mailto:biuro@fundacjatarnowskiego.pl
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3. dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i 

rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości 

dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później; 

4. podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym a konsekwencją odmowy 

ich podania jest brak możliwości udzielenia zamówienia w ramach projektu; 

5. Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO; 

6. Osoba przekazująca  swoje dane osobowe posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba, że IZ/IP będzie 

w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawne uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7. Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. Dane osobowe osoby przekazującej dane mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa; 

9. Dane osobowe osoby przekazującej dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane. 

 

 

 

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

Data                                                                    Podpis / pieczątka 

 
 

 

 


