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Łódź, 06.12.2019 

 ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr 01/8.2.1/2019 

na PRZEPROWADZENIE POŚREDNICTWA PRACY 

w ramach projektu „Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa osób z obszarów słabo 

zaludnionych województwa łódzkiego” 

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie” 

Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” 

Poddziałanie VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” 

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.08.02.01-10-0024/18-00 
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I. Źródło finansowania  
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku 

życia”, Poddziałanie VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”. Niniejsze 

zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w „Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i ma na celu 

wyłącznie potwierdzenie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany po cenie nie wyższej niż cena 

rynkowa. Postępowanie nie ma na celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

II. Zamawiający 
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k., ul. Piotrkowska 55/111, 90-413 Łódź, NIP: 

7272709271 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 1040h (w tym śr. 347h – spotkania 
indywidualne, śr. 693h – praca własna pośrednika)  pośrednictwa pracy dla uczestników/-czek projektu 
„Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa osób z obszarów słabo zaludnionych województwa 
łódzkiego”. 
2. Uczestnikami/-czkami pośrednictwa pracy będą osoby, które są bezrobotne lub bierne zawodowo. 
3. Przewidywana liczba uczestników projektu: 90 osób. Zlecona liczba osób wymagających wsparcia 

może ulec zmianie. O zmianie tej decyduje zamawiający. 
4. Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 79611000-0 – usługi poszukiwania pracy. 
5. Okres realizacji pośrednictwa pracy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 roku. Okres 
realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie. 
6. Miejsce realizacji zamówienia: Łódź. 
7. W ramach spotkań indywidualnych oraz pracy własnej pośrednik zobowiązany jest do: 

- przeprowadzania rozmów z uczestnikami projektu, mających na celu zebranie niezbędnych 
informacji o ich celach i potencjale zawodowym, 
- pozyskiwania ofert pracy od pracodawców i udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach 
do pracy, 
- analizowania wspólnie z uczestnikami projektu ofert pracy, 
- zdefiniowania celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań właściwych ofert pracy, 
- informowania uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym 
rynku pracy, 
- inicjowania i organizowania kontaktów uczestników projektu z pracodawcami, 
- informowania uczestników projektu o przysługujących im prawach i obowiązkach. 
 

IV. Zasady składania ofert 

1. Każdy Oferent może złożyć nie więcej niż jedną ofertę. 
2. Oferta obejmuje następujące dokumenty: 

a) Oferta cenowa (wg załącznika nr 1 do rozeznania rynku). 
3. Wszystkie strony oferty (oferta cenowa) powinny być czytelnie podpisane w wyznaczonych 

miejscach bądź zaparafowane, gdy podpis czytelny nie jest wymagany. 
4. Ofertę cenową należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera w zamkniętej 

kopercie na adres: Biuro Projektu „Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa osób z 
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obszarów słabo zaludnionych” Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k., ul. 
Piotrkowska 55/111, 90-413 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan 
dokumentów) na adres: kierunek@inse.pl w terminie do 16.12.2019, do godz. 10:00. Decyduje 
data wpływu. Opis koperty musi zawierać: dane Oferenta, dane Zamawiającego, dopisek: 
„Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 01/8.2.1/2019 na przeprowadzenie pośrednictwa pracy 
(pośrednik) w ramach projektu „Kierunek: ZATRUDNIENIE – aktywizacja zawodowa osób z 
obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”. 

5. Oferenci odpowiedzialni są za poniesienie wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem 
oraz złożeniem ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia, odwołania postępowania na 
każdym jego etapie bez podawania przyczyny. 

7. Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.) 
 

V. Szczegółowe wymagania dotyczące oferentów: 
1. Oferent powinien posiadać uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji 

przedmiotu zamówieniu, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, 
niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy, a w szczególności: 
a) Wykształcenie wyższe, 
b) Doświadczenie zawodowe w agencji zatrudnienia lub w udzielaniu pośrednictwa pracy – 

min. 1 rok. 

VI. Informacje dodatkowe  

1. W przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i osobiście świadcząca przedmiot 
zamówienia kryteria oceny wskazane w pkt V.1 należy odnieść do tej osoby. 

2. W przypadku, gdy Oferent nie zamierza świadczyć osobiście przedmiotu zamówienia kryteria 
oceny wskazane w pkt V.1 należy odnieść do osoby, która będzie osobiście wykonywała 
przedmiot zamówienia. 

3. Dodatkowe pytania odnośnie rozeznania rynku należy kierować na adres: kierunek@inse.pl. 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta cenowa. 

 

Zatwierdzono:  

Łódź, 06.12.2019 
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