
 
 

 
 

 

        
Poznań, dnia 07.05.2021r. 

ZAMAWIAJĄCY  
Betterfield s.c. Magdalena Helman Barylska 
Sylwia Szczepańska-Dvalishvili 
ul. Smolna 13E/48 
61-008 Poznań 
 
 

Rozeznanie rynku  w ramach projektu 

„SZANSA DLA MŁODYCH” 
nr POWR.01.02.01-30-0027/18 

dotyczące zamówienia na świadczenie usługi doradztwa zawodowego 

Procedura wyboru wykonawcy/wykonawców prowadzona jest zgodnie z trybem rozeznania rynku w rozumieniu 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 z dnia  r., na potrzeby realizacji Projektu Nr: POWR.01.02.01-30-0027/18 pt. „Szansa dla młodych, 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

1. Opis Przedmiotu rozeznania: 
 

1.1  Zamówienie dotyczy:   
         kod CPV i nazwa: 85312320-8 Usługi doradztwa 

1.2 Przedmiotem rozeznania cenowego jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego  -identyfikacja 
indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym opracowanie i aktualizacja Indywidualnego Planu 
Działania (IPD). 100% uczestników to osoby młode w wieku 18 – 29 lat, w tym część to osoby bierne zawodowo 
lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i spełniające kryteria NEET, a część osoby pracujące, 
należące do tzw. ubogich pracujących. 

A) Zakres tematyczny doradztwa obejmuje m.in.: 

Świadczenie usługi poradnictwa zawodowego dla 14% uczestników projektów (ok 16 osób) w wymiarze śr. 6 
godz. (1 godz. = 60 min.) na uczestnika: 

• Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu 
o Diagnoza potrzeb (w oparciu o wywiad kwestionariuszowy i Wieloaspektową Ocenę Preferencji 

Zawodowych (WOPZ) 
o Diagnoza potrzeb rynku pracy w oparciu o wyniki Barometru zawodów, rankingi zawodów, 

analizy ofert pracy itp 

• Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) 

• Monitorowanie IPD. 

B) Wymagania wobec Wykonawcy: 

• Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów  
o szkolnictwie wyższym.  

• Minimum dwuletni staż pracy jako doradca zawodowy w ciągu ostatnich 3 lat 

• Znajomość wielkopolskiego rynku pracy. 

• Posiadanie wszelkich niezbędnych uprawnień wynikających m.in. z przepisów Ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dopuszczające do świadczenia usług poradnictwa 
zawodowego zgodnie z przyjętymi standardami realizacji usług rynku pracy. 



 
 

2. Miejsce wykonywania usługi: praca stacjonarna w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie 
województwa wielkopolskiego. Miejsce prowadzenia zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego będzie 
dobierane zgodnie z potrzebami Uczestników projektu na terenie województwa wielkopolskiego. 

 
3. Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
 
4. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 

A) Usługa realizowana będzie w okresie trwania projektu „Szansa dla młodych”.  Zamawiający przewiduje 
realizację przedmiotu zamówienia w okresie  od 20.05.2021 do 31.08.2021 r. 

 
B)    Usługa może być realizowana w dni powszednie oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00 – 20.00. W 

uzasadnionych przypadkach w sali przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 

C) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji konsultacji,  
z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 

5. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa zlecenie / umowa współpracy. 

6. Wymiar czasu pracy: 96h (16 os. x 6h)  
 
7. Przygotowanie i złożenie oferty: 

Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania cenowego, 
w terminie do 17.05.2021r. do godz. 10.00 osobiście lub pocztą na adres biura projektu, tj. ul. Smolna 13E/48  
61-008 Poznań 
 

8. Postanowienia końcowe: 
Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego 
Rozeznania Rynku. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym 
etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia, bez podawania przyczyn takiego 
zakończenia postępowania. 
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym 
zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń 

 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego rozeznania jest: 
Adam Górski 
a.gorski@betterfield.pl 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
  
Propozycja cenowa kierowana do:  
 
Betterfield s.c. Magdalena Helman Barylska 
Sylwia Szczepańska-Dvalishvili 
ul. Smolna 13E/48 
61-008 Poznań 
 
W odpowiedzi na Rozeznanie rynku z dnia 07 maja 2021 r. na świadczenie usługi doradztwa zawodowego 
będącego przedmiotem rozeznania w ramach projektu POWR.01.02.01-30-0027/18  pt. „Szansa dla młodych”, 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: 
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
 

Dane Wykonawcy: 

Imię i Nazwisko / Nazwa  

Adres  

NIP  Numer KRAZ  

Telefon  Adres e-mail  

OFERTA CENOWA: 
 
Zadanie 1: Indywidualne doradztwo zawodowe (6 godz. x 16 os.): 
 
Cena za godzinę  ………………………………………………… 
 
Cena za 96 godzin  …………………………………………… 

 

słownie brutto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
na warunkach określonych w rozeznaniu rynku. 

 
 

 

…………………………………………………… 
             Miejscowość i data 

 

……………………………………………………………………… 
Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 
 

 



 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią postępowania oraz Załącznikami do rozeznania rynku i nie 
wnoszę do nich zastrzeżeń. Składana Oferta zawiera wszystkie elementy określone w rozeznaniu rynku. 

2. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na rozeznaniu rynku, spełniają wszystkie wymagania 
przedstawione w rozeznaniu rynku. 

3. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w rozeznaniu rynku. 
4. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 

zamówienia. 
 

 

  
……………………………………………………………………… 

Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU i BRAKU POWIĄZAŃ 
 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone rozeznaniu rynku, 
dotyczące w szczególności: 
1) posiadania uprawnień koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Projektodawcą ani z 
Zamawiającym oraz z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy tj. Betterfield s.c. Magdalena Helman Barylska Sylwia 
Szczepańska-Dvalishvili. 
 
 
 

  
……………………………………………………………………… 

Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Betterfield s.c. Magdalena Helman Barylska Sylwia 
Szczepańska-Dvalishvili informuje, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można 
się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując 
korespondencję na adres siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z 
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator 
powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie 
projektu, Betterfield s.c. Magdalena Helman Barylska Sylwia Szczepańska-Dvalishvili. Może się Pani/Pan 
również skontaktować z inspektorem ochrony danych Betterfield s.c. Magdalena Helman Barylska Sylwia 
Szczepańska-Dvalishvili, podmiotu który realizuje projekt nr POWR.01.02.01-30-0027/18 poprzez 
email:  biuro@betterfield.pl  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:  

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z 
późn. zm.); 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 
(Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia; 

− rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);  

− ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. 
Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział 
w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

6. Pani/ Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy 
w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, beneficjentowi realizującemu projekt Betterfield s.c. 
Magdalena Helman Barylska Sylwia Szczepańska-Dvalishvili, ul. Smolna 13/48 61-008 Poznań. Pani/ 
Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

mailto:biuro@betterfield.pl


 
 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu 
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 
12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną 


