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Gliwice, 26.10.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

na stanowisko trenera pracy w ramach 

projektu pn. "Powrót do społeczeństwa" w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

I… Nazwa i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości  
Adres zamawiającego: ul. Zwycięstwa 36 
Kod Miejscowość:  44-100 Gliwice 
Telefon: 32 230 48 79 
Adres strony internetowej:  www.sfwp.gliwice.pl 
Adres poczty elektronicznej:                biuro@sfwp.gliwice.pl 
 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  rozeznanie rynku 

Koszt usługi poniżej 50 tys. PLN netto nie wymagające zastosowania procedur zasady 
konkurencyjności dotyczącej beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwolnionych                            
z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do  niniejszego  rozeznania 
rynku  nie  stosuje  się Ustawy  z  dnia 29  stycznia  2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.                     
z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
Rozeznanie rynku wynika  z podrozdziału 6.5.1 „Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.” 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi trenera pracy  dla 
Uczestników/uczestniczek projektu "Powrót do społeczeństwa" realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 
działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji 
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Trening pracy będzie polegał na przygotowaniu uczestnika/ki projektu do podjęcia stażu 
oraz pełnienia obowiązków wynikających z umowy stażowej. Trener pracy przygotowuje 
również środowisko zakładu pracy przyszłego stażysty na wprowadzenie osoby                                
z niepełnosprawnością do zespołu pracowników. Trener pracy będzie wspomagać stażystę 
w realizowaniu jego obowiązków pracowniczych. W projekcie planuje się objęcie usługa 
trenera pracy 15 uczestników/czek projektu. Średnio na 1 uczestnika/czkę  przypada 20 h 
pracy. Łączny wymiar czasu pracy w ramach projektu wynosi 300 h. 

 
2) Uczestnikami projektu są osoby spełniające łącznie następujące warunki:  
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 posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez 
Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub 
równoważne wydane przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS, a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2017 r. p[oz. 882, z późń. zm.) 
 zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 25. Miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  z zamiarem stałego pobytu) na 
terenie Województwa Śląskiego,  
 Znajduję się w wieku aktywności zawodowej (kobieta 18-60 lat, mężczyzna 18-65 lat), 
 Zainteresowanie podniesieniem kwalifikacji zawodowych i podjęciem pracy. 
3) Do obowiązków trenera pracy będzie należało: 

 współpraca z doradcą zawodowym w projekcie, w celu gromadzenia 
wstępnych/niezbędnych informacji o kandydacie (zebranie informacji takich, jak: 
preferencje, motywacje, zainteresowania, oczekiwania, predyspozycje, zaplecze 
rodzinne uczestnika/czki projektu) oraz tworzeniu profilu zawodowego (trener 
zaangażuje się w roli osoby, która ułatwia klientowi tworzenie jego profilu 
zawodowego, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu): 

 wypracowanie i zawarcie kontraktu (dostrzeżenie i pomoc klientowi w „oswojeniu” 
ewentualnych obaw i lęków związanych, z nową sytuacją oraz udzielenie mu wsparcia 
w budowaniu zaufania do własnych kompetencji na podstawie wcześniej 
zidentyfikowanych zasobów); 

 Wsparcie uczestnika/czki projektu w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych 
(opracowanie CV, listu motywacyjnego, ewentualne zdobycie 
rekomendacji/referencji itd.), 

 Współpraca z klientem w identyfikowaniu potencjalnych miejsc pracy zgodnych                       
z wcześniej wypracowanym profilem zawodowym klienta, 

 Wsparcie klienta w skorzystaniu ze stażu dostępnego w lokalnym środowisku lub 
w zorganizowaniu indywidualnego stażu dla klienta 

 Bezpośredni kontakt z pracodawcą (m.in.   przedstawienie kluczowych informacji                  
o projekcie i zachęcenie pracodawcy do przekonania się o korzyściach wynikających   
z uczestnictwa w programie, identyfikowanie zadań możliwych do wykonywania 
przez uczestnika/czki projektu,  przedstawienie roli i zadań trenera pracy w procesie 
zatrudniania oraz monitorowania pracy uczestnika/czki projektu,  identyfikacja 
stanowiska pracy, jego analiza poprzez realizację zadań (czynności) na  tym 
stanowisku oraz określenie zakresu niezbędnego wsparcia dla osoby                                         
z niepełnosprawnością ze strony trenera w procesie adaptacji uczestnika/czki 
projektu,  rzetelne zaprezentowanie pracodawcy osoby z niepełnosprawnością jako 
potencjalnego pracownika danej firmy – na podstawie oceny stopnia zgodności 
potrzeb zakładu pracy i możliwości kandydata do zatrudnienia). 

 Zapoznanie uczestnika/czki projektu z warunkami zatrudnienia na danym stanowisku 

 Wsparcie uczestnika/czki projektu w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej 

 Przygotowanie pracodawcy i środowiska pracowniczego do współpracy                                     
z uczestnikiem/czką projektu 
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 Zorganizowanie spotkania trójstronnego (uczestnik/czka projektu, trener, 
pracodawca) 

 Wsparcie uczestnika/czki projektu i pracodawcy w procedurach zatrudnienia 

 Wsparcie w miejscu stażu/pracy i po za nim (wsparcie uczestnika/czki w kwestiach 
formalnych, wsparcie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, wsparcie 
coachingowe w miejscu stażu/pracy. 
 

5) Trener pracy będzie odpowiedzialny za znalezienie 15 osobom miejsc  stażowych.   
Staże będą odbywały się w dwóch etapach:   

 I etap: pierwsze 2 miesiące stażu na 1/2 etatu 
 II etap: kolejne 2 miesiące stażu na pełen etat.  

6) Przedmiot Zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
7) Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji usługi przy zachowaniu wytycznych RPO 
WSL 2014-2020 w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia,  
w tym do bieżącego śledzenia zmian wytycznych obowiązujących podczas realizacji projektów  
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich niezwłocznego wcielania                                                  
w realizację projektu. 
 
7) Kod CPV:  

79.63.40.00-7 – Usługi kierowania karierą 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przewidywany termin realizacji zamówienia przypada na okres: listopad 2018 – 30 listopad 2019,                 

w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadania określonego we wniosku o dofinansowanie 

projektu termin może ulec zmianie.  

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 
 

1 wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, doradztwo zawodowe lub pokrewne, 
2) doświadczenie zawodowe w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej (bezrobotne, 
niepełnosprawne), 
3) biegła znajomość obsługi komputera i programów użytkowych, 
3) prawo jazdy kat B, 
4) dyspozycyjność (również popołudniami i w soboty), 
5) mobilność, 
6) umiejętność nawiązywania relacji z pracodawcami (doświadczenie w biznesie), 
7) Umiejętność nawiązywania i budowania relacji, komunikatywność, 
8) Umiejętność współpracy i pracy zespołowej, umiejętność motywowania siebie i innych, 
9) Elastyczność i kreatywność , 
10)Umiejętności negocjacji i mediacji. 
 
 
V. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Cena (PLN) – 100% 
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VI. TERMIN I WARUNKI ZŁOŻENIA OFERT 

Ofertę cenową  zgodnie z Załącznikiem 1 oraz CV kandydata należy złożyć do dnia 31 października 
2018 r. do godz. 12:00.  

Dopuszczalna forma składania ofert:  

przesyłka pocztowa skierowana na adres Zamawiającego lub  osobiście:  
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (decyduje data wpływu) oraz drogą elektroniczną na 
adres:  karina@sfwp.gliwice.pl   z dopiskiem „Oferta na trenera pracy  w ramach projektu  pn. 
"Powrót do społeczeństwa". 
 
VII. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:  

      Karina Śliwa tel. 32 230 48 79 

 
W załączeniu: 
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty 
 
 
 
       ……………………………………, dnia …………………………… 
                                                                                                                  miejscowość 
 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na stanowisko trenera pracy dla uczestników/czek projektu 

pn. "Powrót do społeczeństwa" w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Imię i nazwisko/ nazwa firmy  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP ....................................................................... Regon …………………………………………………………………………. 
 
numer telefonu.............................................................      e-mail ………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Oświadczam, że oferuję przeprowadzić usługę trenera pracy za następującą cenę: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto 

1 Stawka godzinowa za  1 h ………………………..zł.  

 
 
 
Składając ofertę  oświadczam, że: 
Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, spełniam warunki w nim zapisane i nie wnoszę do jego 
zapisów żadnych zastrzeżeń. 
 
 
 

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

( data, podpis Oferenta) 
 


