
 

 
 

Iłża, dnia 29.11.2022r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu pn. Postaw 
na aktywność! nr RPMA.09.01.00-14-g959/20 HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka 
Cywilna zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: 
 
przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 60 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w wymiarze 6h zegarowych na osobę (360h łącznie). 
 
 
Opis zamówienia: 
 
Przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 60 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w wymiarze 6h zegarowych na osobę (360h łącznie). 
 
 
Planowany termin realizacji: dostosowany do postępów rekrutacji, szacunkowo w okresie: 12.2022 – 
09.2023. 
 
Tryb zajęć: 3 spotkania po 2h zegarowe. 
 
Miejsce: województwo mazowieckie, podregion radomski. Szczegółowe adresy zajęć zostaną 
przedstawione Wykonawcy w drodze kontaktów roboczych w zależności od postępów rekrutacyjnych 
oraz miejsca zamieszkania i preferencji Uczestników Projektu. Zamawiający przewiduje możliwość 
realizacji w szczególności w powiatach: kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim lub 
szydłowieckim. 
 
Program: 
Analiza potrzeb i oczekiwań UP co do przyszłego zatrudnienia (na podstawie: analizy opinii doradców, 
trenerów, wywiadu), pomoc w dopasowaniu ofert pracy, wspólne ich przeglądanie, profesjonalną 
pomoc w przygotowaniu do docelowych rozmów kwalifikacyjnych, motywowanie do samodzielnego 
poszukiwania pracy, wyszukiwanie i pozyskanie adekwatnych ofert pracy, udostępnienie 
pracodawcom danych Uczestników Projektu, inicjowanie kontaktów Uczestników Projektu z 
pracodawcami, odpowiadanie na inne potrzeby danego Uczestnika Projektu związane z 
poszukiwaniem zatrudnienia, monitorowanie i dokumentowanie aktywność uczestnika w 
poszukiwaniu pracy. Ponad oferty pracy wyszukane przez Uczestnika, pośrednik dopasuje i udostępni 
minimum 3 oferty/Uczestnika. 
 
Uczestnicy: 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących osobami 
korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (w tym minimum 10 osób 
z niepełnosprawnościami) zamieszkujących, zgodnie z kodeksem cywilnym, w Województwie 
Mazowieckim w subregionie radomskim na obszarze poniżej progu defaworyzacji (zgodnie z 
załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu, w ramach którego realizowany jest Projekt, tj. gminach: 
Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Lipsko [miasto i wieś], Borkowice, Odrzywół, 



 

 
 

Przysucha [miasto i wieś], Rusinów, Wieniawa, Gózd, Iłża [miasto i wieś], Jedlnia-Letnisko, Przytyk, 
Skaryszew [miasto i wieś], Wierzbica, Wolanów, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec 
[miasto i wieś]), należących do minimum 1 z n/w grup: 
- doświadczenie wielokrotnego wykluczenia, 
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
- z niepełnosprawnością sprzężoną, 
- z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi. 
 
 
Wymagania wobec wykonawcy: 
 

 Wykształcenie wyższe, min. 2letnia praktyka zawodowa, w tym w pracy z osobami 
zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / z niepełnosprawnościami 

 udokumentowana skuteczność prowadzonych działań, 

 znajomość problematyki regionalnego rynku pracy, 

 umiejętność pracy z trudnym klientem, 

 wysokie kompetencje interpersonalne, 

 nastawienie na pozytywne rozwiązanie problemów klienta. 

 wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.  
 
Składanie oferty: 
 
Oferty zawierające stawkę za godzinę wykonanej usługi pośrednictwa pracy dla jednego uczestnika 

prosimy składać na formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 1. 

W sprawach związanych z zapytaniem proszę kontaktować się z Zamawiającym: 

HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna  

ul. Targowa 27 

90-043 Łódź 

 

Osoba do kontaktu:  

Dagmara Polińska,  tel. 42 250 54 13; e-mail: biuro@hnpartners.pl 

 

  



 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

w procedurze rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usługi w związku z realizacją 

projektu Postaw na aktywność! nr RPMA.09.01.00-14-g959/20, dotyczy: przeprowadzenia 

pośrednictwa pracy dla 60 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 

wymiarze 6h zegarowych na osobę (360h łącznie). 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy / Imię i nazwisko:  

Województwo:  

Kod pocztowy: .  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

NIP*/PESEL:  

E-mail do kontaktu:  

Telefon do kontaktu:  

 * dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  

 

OFERTA CENOWA 

Cena jednostkowa brutto za godzinę (PLN): ………………………… (słownie: …………………………………………….) 

Cena jednostkowa netto za godzinę (PLN): ………………………… (słownie: ………………………………………………) 

Stawka VAT (w %): …………………….. 

 

OŚWIADCZENIA: 

 

1) Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
 

 

 

Miejscowość ............................, dnia ...........................            .................................................................. 

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 
lub osoby działającej w imieniu 

Wykonawcy) 


