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ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2019/PRACOWNIK SOCJALNY/CIS  
Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

 
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  

85300000 – 2 - Usługi pracy społecznej i podobnej 

85312320 - 8 - usługi doradztwa 
 

dotyczące realizacji usługi indywidualnego wsparcia pracownika socjalnego tj. Indywidualna 

diagnoza potrzeb uczestników/uczestniczek projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w 

Sławkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 – 2020 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  

Solid Partner Usługi Finansowo – Księgowe Łaszczych Tomasz 41-800 Zabrze ul. Gen. 

Kazimierza Pułaskiego 17 

 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba   uprawniona   do kontaktu   ze   strony   Zamawiającego  

     
Tomasz Łaszczych e-mail: t.laszczych@solid-partner.pl tel: 500 042 545  
 
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  
Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 
 
 
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa wsparcia/diagnozy pracownika socjalnego 

przeprowadzonego w formie spotkań doradcy zawodowego z psychologiem oraz 

pracownikiem socjalnym z 100 uczestnikami/ uczestniczkami Projektu - przeprowadzona 

będzie na terenie powiatu będzińskiego.  
2. Liczba godzin przypadająca na Wykonawcę to łączna ilość godzin indywidualnego wsparcia     

pracownika socjalnego w projekcie dla 100 uczestników/uczestniczek  – 400h. 

3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: Po zakwalifikowaniu Uczestników/uczestniczek 

projektu zgodnie z kryteriami doboru w celu określenia ścieżki i form wsparcia przewidzianych 

w ramach projektu Indywidualną Diagnozę. W ramach tego zadania dla wszystkich UP będzie 

prowadzona indywidualna diagnoza potrzeb uczestników/uczestniczek przez doradcę 

zawodowego i psychologa oraz pracownika socjalnego w wymiarze po 4 godziny na osobę 

dla każdego ze specjalistów w celu zapewnienia kompleksowości diagnozy. Diagnoza będzie 

prowadzona w pierwszym miesiącu uczestnictwa osoby w Projekcie. Realizacja tego zadania 

będzie odbywać się w zgodzie z zasadą równości szans oraz ze szczególnym uwzględnieniem 

osób niepełnosprawnych. Celem diagnozy potrzeb UP będzie określenie predyspozycji 
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psychospołecznych i zawodowych, motywacji do podjęcia aktywności w projekcie. Zadaniem 

psychologa będzie określenie kompetencji osobistych i społecznych a doradcy zawodowego 

gotowości do podjęcia aktywności zawodowej na rynku pracy i predyspozycji zawodowych UP 

a pracownika socjalnego określenie sytuacji rodzinno społecznej. IDP w głównej mierze ma 

na celu określenie kompetencji społecznych i zawodowych UP.  
4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumenty, na podstawie których Wykonawca będzie 

zobowiązany przeprowadzić indywidualną diagnozę UP. Zmiany w dokumentach będą 

możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od grudzień 2019 r. do 30 Września 2022 

r: Realizacja usługi według harmonogramu spotkań ustalonego przez Zamawiającego na 7 dni 

przed realizacją zamówienia w danym miesiącu. Termin jest uzależniony od 

przeprowadzonego procesu rekrutacji. 

2. Miejsce realizacji zamówienia na terenie powiatu będzińskiego.  
 
VI. WYMAGANIA WOBEC OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE:  
1. Wykształcenie wyższe. 

2. Doświadczenie zawodowe min 2 letni staż pracy jako pracownik socjalny we wsparciu dla 

grupy docelowej tj. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

3. Zamawiający zapewnia : 

- Dokumenty na miejscu prowadzenia zajęć. 

- Sale szkoleniowe odpowiednio wyposażone w sprawny sprzęt technicznie, urządzenia typu: 

krzesła/fotele i biurko. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do oznakowania sali w której odbywać się będą sesje w ramach 

projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie”, wizualizacji zgodnie z wymogami 

projektu. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY  
1. Oferta musi zawierać cenę za 1 godzinę zegarową (60 minut) przeprowadzenia indywidualnej 

diagnozy pracownika socjalnego w powiecie będzińskim. 

2. Cena powinna być kwotą brutto w przypadku firmy, a w przypadku osoby fizycznej( 

zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia) zaproponowana kwota brutto zostanie 

pomniejszona o wszystkie koszty pracownika i pracodawcy zależny od sytuacji 

zatrudnieniowej Zleceniobiorcy. 

3. Podana cena powinna zawierać również koszty związane z dojazdem na miejsce, gdzie będzie 

realizowane wsparcie dla UP, ewentualne koszty parkingu, czy też wyżywienia w przypadku 

skumulowania ilości godzin. 

4. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub poszczególne części (powiaty) oferty. 
 
VIII. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania w terminie od 02.12.2019 do dnia 12.12.2019, do godz. 14.00,: 

a) w siedzibie Biura Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie” ul. Gwarków 

Sławkowskich 4 41-260 Sławków  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście 

b) drogą elektroniczną: cis.slawkow@stowarzyszenie-delfin.pl  
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W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę 

upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Biuro Projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie” 

ul. Gwarków Sławkowskich 4 41-260 Sławków 

z dopiskiem: Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnej diagnozy 

pracownika socjalnego dla uczestników/uczestniczek projektu pn. „Centrum Integracji 

Społecznej w Sławkowie” zgodnie z zapytaniem nr 1/2019/PRACOWNIK SOCJALNY/CIS. 

 

IX. KRYTERIA WYBORU TRYBU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
W przedmiotowym postępowaniu przy rozeznaniu oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko 

ceną i to czy oferta spełnia minimalne wymogi dotyczącego osób realizujących zamówienie (pkt. 

VI). 
 

X. KILKA SŁÓW O PROJEKCIE:  
Projekt obejmie wsparciem 100 osób (85 M i 15 K) z grupy osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i ma na celu 

kompleksowego wsparcia takich osób. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej uczestników oraz zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób pozostających 

bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regonie.  
 
 
 
Opracował: Natalia Niemczyk  
Zatwierdził: Tomasz Łaszczych 

Data. 29.11.2019 rok 
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Załącznik 1 – do Rozeznania rynku 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 1/2019/PRACOWNIK SOCJALNY/CIS dotyczące zorganizowanie i przeprowadzenie 

Indywidualna diagnoza potrzeb uczestników projektu w formie indywidualnego doradztwa zawodowego dla projektu ”Centrum 

Integracji Społecznej w Sławkowie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w 

rozeznaniu oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za cenę:  
Uzupełniamy tylko jedną tabelę w zależności czy osoba prowadzi firmę lub tez nie prowadzi. 

UZUPEŁNIAJĄ osoby fizycznej nieprowadząca działalności gospodarczej 

 Dane wykonawcy:   

 Imię i nazwisko wykonawcy   
    

 Adres:   
    

 E-mail:   
    

 Telefon:   
    

 Przeprowadzenie Cena 1 godzinę brutto/brutto  

 indywidualnej diagnozy (w kwocie proszę uwzględnić wszystkie koszty tj. koszty brutto/brutto,   

 pracownika socjalnego będące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego oraz dodatkowo  
  wkalkulowując m.in. koszty dojazdu)  

 Powiat będziński PLN:  

  słownie:  

 UZUPEŁNIA firma    
 Nazwa wykonawcy   

    

 Adres:   

    

 E-mail:   

    

 Telefon:   

    

 Przeprowadzenie Cena 1 godzinę brutto/brutto  

 indywidualnej diagnozy (w kwocie proszę uwzględnić wszystkie koszty tj. koszty brutto/brutto,  

 Pracownika socjalnego  będące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego oraz dodatkowo  

  wkalkulowując m.in. koszty dojazdu)  

 Powiat będziński PLN:  

  słownie:  

 

 

Znana mi jest treść Rozeznania rynku nr 1/2019/PRACOWNIK SOCJALNY/CIS i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. Dodatkowo oświadczam, że osoby dysponuje osobami lub jestem osoba, która spełnia minimalne wymogi 

dotyczące osób realizujących zamówienie (części VI zapytania). 

 
Data, podpis oferenta:  

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