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Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 
realizowanym przez Zamawiającego jest świadczenie usług przez trenera pracy. Zakres usługi do 
wykonania: 

 

a) Schemat działania trenera pracy opierać się będzie o wytworzony produkt w ramach projektu 
innowacyjnego PFRON: „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych” nr umowy UDA-POKL.01.03.06-00-071/12 z dnia 28.12.2012r. 

b) Usługi trenera pracy świadczone będą 23 osobom niepełnosprawnym (ON) w stopniu umiarkowanym 
bądź znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w średnim wymiarze 15h/os. w postaci 
spotkań indywidualnych i konsultacji (ok. 30% czasu) oraz indywidualnego wsparcia w miejscu 
stażu/pracy; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenie liczby osób biorących udział w stażach. 

c) Wsparcie indywidulane realizowane będzie po zdiagnozowaniu potrzeb w Indywidualnej Ścieżce 
Rozwoju i obejmuje:  

− Znalezienie podmiotu przyjmującego na staż, organizację staży dla uczestników projektu, pomoc 
przy uzyskiwaniu zatrudnienia i po nim, utrzymanie stałego kontaktu z ON i bezpośrednia pomoc w 
prawidłowym wykonywaniu obowiązków, motywowanie i aktywizacja ON,  

− szkolenie załogi przedsiębiorstwa dotyczące współpracy z ON,  

− stały kontakt z pracodawcą,  

− działania interwencyjne (problemy z wykonywaniem obowiązków służbowych, wypadki przy pracy 
itp.,  

− czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem,  

− współpraca z doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami udzielającymi wsparcia w projekcie 
oraz personelem zarządzającym projektem;  

d) nadzór nad dokumentacją stażową uczestników; 
Zadanie: Trener pracy 23 osoby x śr. 15h/os. w postaci spotkań indywidualnych i konsultacji (ok. 30% czasu) 
oraz indywidualnego wsparcia w miejscu stażu/pracy; Termin: luty 2017 – grudzień 2017 

 

Wymagania stawiane wykonawcom usług: 

wykształcenie wyższe, podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa pracy i zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, co najmniej 3-miesięcznie 
doświadczenie w bezpośredniej pracy z ON lub ukończone szkolenie w zakresie zatrudnienia 
wspomaganego, znajomość rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim 

Sposób weryfikacji wymagań: CV/ portfolio, zaświadczenia, kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów itp. 

 

Wykonujący zlecenie jest zobowiązany do wypełnienia dokumentacji sprawozdawczej z przeprowadzonego 
wsparcia (wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego)    

Miejsce realizacji: woj. kujawsko – pomorskie, w pomieszczeniach wskazanych i zapewnionych przez 
Zamawiającego w miejscowościach oraz w innych lokalizacjach związanych z zakresem świadczonej usługi: 
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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 usługi trenera pracy. Za jedną godzinę usługi przyjmuje się 60 minut. W cenie usługi 
nie należy uwzględniać kosztu dojazdu – Zamawiający może pokryć udokumentowane wydatki związane z 
przejazdami trenera pracy w zw. organizacją i obsługą staży w wymiarze śr. 500 km/ m-c. 

 

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 wykonawcy 
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:  

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski  

ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz 

e-mail: k.jozwiak@kujawskopomorski.pzn.org.pl 

do 2 lutego 2017 roku 
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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 jest świadczenie usług przez 
trenera pracy. 

 

 

Przedmiot zapytania nr 1 

Za jedną godzinę usługi przyjmuje się 60 minut. Przy kalkulacji ceny należy uwzględnić fakt, iż Zamawiający 
może pokryć udokumentowane wydatki związane przejazdy trenera pracy zw. z organizacją i obsługą staży 
w średnim wymiarze śr. 500 km/ m-c 

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 posiadamNiniejszym oświadczam, iż posiadamNiniejszym oświadczam, iż posiadamNiniejszym oświadczam, iż posiadam    niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prniezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prniezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prniezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania awidłowego wykonywania awidłowego wykonywania awidłowego wykonywania 
zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treścizlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treścizlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treścizlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści    rozeznaniarozeznaniarozeznaniarozeznania    na usługi na usługi na usługi na usługi trenera pracytrenera pracytrenera pracytrenera pracy....    

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 


