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Bydgoszcz dnia 25 sierpień 2016r. 

Rozeznanie rynku – usługi doradca zawodowy 
 

Zamawiający: 
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski 
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz 

 
 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym przez Zamawiającego jest świadczenie usług przez doradcę zawodowego oraz brokera edukacyjnego1 ramach następujących zadań: 
1. Badanie oczekiwań  osób niepełnosprawnych, predyspozycji społecznych i zawodowych, opis deficytów oraz wiedzy i umiejętności. Dobór form wsparcia ramach ścieżki reintegracji społecznej lub społeczno-zawodowej.  Badanie zakończone zostanie opracowaniem indywidualnej i kompleksowej ścieżki rozwoju.   

Zadanie: Indywidualna Ścieżka Rozwoju – usługa doradztwa zawodowego dla każdego uczestnika/-czki w wymiarze 2 spotkań (rozpoczynające i kończące – łącznie 3h=180minut), przerwy między spotkaniami 3-5 dni dla każdego uczestnika/-czki; We wsparciu  weźmie udział  65 uczestników/-czek. Termin: wrzesień – październik 2016 
2. Określenie poziomu uzyskanej reintegracji społecznej przez uczestników od momentu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie zgromadzonych danych, obserwacji własnej i innych specjalistów udzielających wsparcia oraz kontynuacja w postaci aktywizacji zawodowej uczestników. Broker edukacyjny udzieli pomocy w wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia w  oparciu o testy predyspozycji zawodowych. Program usług: a)dostrzeżenie indywidualnych problemów ON dotyczących sytuacji życiowej, zdrowotnej, zawodowej i doświadczenia z przeszłości. b) projektowanie przyszłości ogólnożyciowej i zawodowej poprzez pomoc w  kształtowaniu cech i zdolności ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach trudnych c) przygotowanie portfolio ON (doradca zawodowy) d) udzielanie pomocy zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami zważywszy na ograniczenia osób niepełnosprawnych. Podział godzin pomiędzy specjalistami w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Rozwoju. 

Zadanie: Aktywizacja zawodowa – doradztwo zawodowe i edukacyjne: 65 osób x śr. 3h/os ( sesje 1-2h co 2-5 dni) Indywidualne spotkania 1 na 1 z doradcą zawodowym i/lub brokerem edukacyjnym; Podział godzin między specjalistami w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Rozwoju; Termin: październik 2016 – marzec 2017 
 
Wymagania stawiane wykonawcom usług: 
Ad. 1: 
Wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie merytorycznym udzielanego wsparcia, minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;  
Ad. 2: 
Doradca zawodowy - wykształcenie kierunkowe, min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie merytorycznym udzielanego wsparcia, minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Broker edukacyjny - wykształcenie wyższe na kierunkach: doradztwo zawodowe, pedagogika, andragogika, psychologia, socjologia, praca socjalna z minimum 2 letnim doświadczeniem w wyuczonym zawodzie. Preferowane ukończenie studiów podyplomowych na specjalności „Broker edukacyjny”, umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, kompetencje marketingowymi, organizacyjnymi,  i zarządczymi, znajomość rynku pracy, usług szkoleniowych i edukacyjnych;  
Sposób weryfikacji wymagań: CV/ portfolio, zaświadczenia, kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów itp. 
 
Wykonujący zlecenie jest zobowiązany do wypełnienia dokumentacji sprawozdawczej z przeprowadzonego 

                                                 
1 Udział brokera edukacyjnego dotyczy wyłącznie usług określonych w pk2 – Doradztwo edukacyjne 
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wsparcia (wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego) 
Miejsce realizacji: woj. kujawsko – pomorskie, w pomieszczeniach wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego w miejscowościach: Aleksandrów Kujawski, Golub -Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Wąbrzeźno i Włocławek. 
W formularzu rozeznania rynku prosi się o podanie całkowitej stawki w zł brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za godzinę pracy doradcy zawodowego.  
 
Każda oferta będzie podlegała ocenie na podstawie wysokości oferowanej ceny wyrażonej w zł. Składając formularz rozeznania rynku oferent jednocześnie oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania zlecenia oraz spełnia stawiane wykonawcom wymagania określone w treści niniejszego rozeznania i zobowiązuje się – w przypadku wyboru oferty - dostarczyć dokumenty  potwierdzające spełnienie ww. kryteriów przed podpisaniem umowy na realizację usług. 
 
Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Biura projektu do dnia 7 września 2016 roku:  
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski  
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz 
e-mail: zopznbydgoszcz@wp.pl 
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Formularz rozeznania rynku 
 

 Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w ramach umowy o dofinansowanie nr UM_EF.433.1.029.2016 jest świadczenie usług przez doradcę zawodowego/brokera edukacyjnego.  Przedmiot zapytania nr 1 
Badanie oczekiwań  osób niepełnosprawnych, predyspozycji społecznych i zawodowych, opis deficytów oraz wiedzy i umiejętności. Dobór form wsparcia ramach ścieżki reintegracji społecznej lub społeczno-zawodowej.  Badanie zakończone zostanie opracowaniem indywidualnej i kompleksowej ścieżki rozwoju.   
Zadanie: Indywidualna Ścieżka Rozwoju – usługa doradztwa zawodowego dla każdego uczestnika/-czki w wymiarze 2 spotkań (rozpoczynające i kończące – łącznie 3h=180minut); Doradca, przy opracowaniu IŚR, uwzględni wypracowany profil psychologiczny uczestnika. We wsparciu  weźmie udział  65 uczestników/-czek. Termin: wrzesień - październik 2016 
Dane wykonawcy 
1 Imię i nazwisko wykonawcy  
2 Adres  
3 E-mail  Tel./fax  
4 Data sporządzenia oferty  
Oferowany koszt wykonania usługi Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 godzinę:  
Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania na usługi doradcę zawodowego. 
Podpis    

 
Przedmiot zapytania nr 2 
Określenie poziomu uzyskanej reintegracji społecznej przez uczestników na podstawie zgromadzonych danych, obserwacja własna i innych specjalistów udzielających wsparcia oraz kontynuacja w postaci aktywizacji zawodowej uczestników. Broker edukacyjny udzieli pomocy w wyborze odpowiedniego kierunku szkolenia w  oparciu o testy predyspozycji zawodowych. Podział godzin pomiędzy specjalistami w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Rozwoju. 
Zadanie: Aktywizacja zawodowa – doradztwo zawodowe i edukacyjne: 65 osób x śr. 3h/os  ( sesje 1-2h co 2-5 dni) Indywidualne spotkania 1 na 1 z doradcą zawodowym i /lub brokerem edukacyjnym; Podział godzin między specjalistami w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Rozwoju; Termin: październik 2016 – marzec 2017 
Dane wykonawcy 
1. Rodzaj wykonawcy  Doradca zawodowy 

 Broker edukacyjny 
2. Imię i nazwisko wykonawcy  
3. Adres  
4. E-mail  Tel./fax  
5. Data sporządzenia oferty  
Oferowany koszt wykonania usługi 
Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 godzinę:  
Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania na usługi doradcę zawod./ brokera edukacyjnego. 
Podpis    


