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Nr postępowania: 1/rr/AKCJA/1.2.1/2021, data: 31.08.2021 

 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

Pl. Kaszubski 8,  pok. 201, 81-350 Gdynia 

tel. + 48 505 444 195; e-mail: kjurkiewicz@jcgroup.pl 

www.jcgroup.pl 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt współfinansowany  ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

nr umowy POWR.01.02.01-04-0022/19, pn. „Akcja: Grudziądzka Aktywizacja”, zaprasza do złożenia oferty 

na realizację następującego zadania: 

Indywidualny Plan Działania i poradnictwo zawodowe dla 16 Uczestników Projektu. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie/zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania i poradnictwo 

zawodowe dla 16 Uczestników Projektu. Zamawiający poszukuje jednego doradcy zawodowego.  

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

85312320-8 – Usługi doradztwa 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie 

rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej 

Zamawiającego www.jcgroup.pl.  

 

III. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Zamawiający poszukuje 1 Wykonawcy. 

2. Miejsce realizacji: Wsparcie realizowane będzie w salach znajdujących się na terenie powiatu 

grudziądzkiego i miasta Grudziądz - zapewnianych przez Zamawiającego. 

3. Termin realizacji: Spotkania realizowane mają być w elastycznych godzinach (cel: godzenie życia 

„zawodowego” z rodzinnym), na bieżąco - od dnia podpisania umowy do końca stycznia 2022 r. lub do 

udzielenia wsparcia 16 Uczestnikom Projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia 

terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne. 

4. Grupa docelowa: osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie: powiat 

grudziądzki i m. Grudziądz. 100% UP będzie osobami pozostającymi bez pracy (osoby bierne zawodowo), 
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niezarejestrowanymi w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET). Minimum 50% UP będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu do ISCED 3 

włącznie i/lub z niepełnosprawnościami. Minimum 60% stanowiły będą kobiety. Minimum 30% osób 

zamieszkiwało będzie miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

5. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: akaluzna@jcgroup.pl, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do godziny 23:59, dnia 09 września 
2021. 

6. Oferta cenowa powinna zostać podana w cenie brutto. W przypadku osoby nieprowadzącej działalności 

gospodarczej cena musi zawierać wszystkie składniki (brutto/brutto) leżące po stronie pracodawcy i 

pracownika. 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA I PORADNICTWA ZAWODOWEGO: 

7. Doradca zawodowy zrealizuje maksymalnie 160h wsparcia w projekcie, w postaci dwu-etapowej pracy 

z Uczestnikami Projektu. Na każdego Uczestnika przypada 10h lekcyjnych wsparcia. 

 

Etap I 

A. Identyfikacja potrzeb i stopnia oddalenia od rynku pracy = 2h spotkań przypadających na jednego UP. 

Na spotkaniach nastąpić ma badanie sytuacji  społecznej, rodzinnej, materialnej, rozpoznanie przyczyn 

pozostawania bez pracy, potrzeb UP w kontekście aktywności zawodowej, umiejętności, uprawnień, 

doświadczenia, stopnia rozwoju kompetencji zawodowych, kluczowych, miękkich: zaangażowania w 

samodzielne poszukiwanie pracy, gotowości do dostosowania się do wymagań rynku pracy, chęci do 

podjęcia zatrudnienia. Niezbędne będą narzędzia diagnozujące kompetencje społeczne/zawodowe. 

B. Diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego = 2h spotkań przypadających na jednego UP. 

Uczestnik zapozna się z mocnymi stronami  i deficytami w kontekście podjęcia zatrudnienia.  

Zaplanować należy ścieżkę rozwoju zawodowego, a także przygotować z każdym UP List Motywacyjny 

i CV. Narzędzia: druk stworzonych/zaktualizowanych IPD. 

Etap II 

Poradnictwo zawodowe = 6h spotkań przypadających na jednego UP, rozłożonych na 2-3 spotkania dla 

lepszej efektywności poradnictwa. Narzędzia: wywiad, rozmowa, ankiety zainteresowań. 

8. Doradca zawodowy posiadać musi:  

- wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie 

doradztwa zawodowego, 

- doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie doradztwa zawodowego minimum 2 lata, 

- wpis do KRAZ. 

Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tych warunków. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

9.  Osoba realizujące zajęcia z UP zobowiązana jest do:  

a) stosowania łatwego języka przy przygotowaniu materiałów dla UP i przekazywania treści na 

spotkaniach, uwzględniając specyfikę Grupy Docelowej; 

b) dokumentowania udziału Uczestników w spotkaniach poprzez zbieranie list obecności, wypełnianie 

karty usług doradczych oraz  tworzenie/aktualizowanie Indywidualnego Planu Działania; 
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c) badania we współpracy z Zamawiającym kompetencji Uczestników przed i po udziale w projekcie; 

d) pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych UP, w tym specjalnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

e) realizowania wsparcia zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji, stosowania języka 

wrażliwego na płeć, wykluczenie stereotypowego podejścia do realizacji zadania w stosunku do 

kobiet i mężczyzn, przełamywanie barier w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. 

10.  Po stronie Wykonawcy/specjalisty realizującego wsparcie leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu do sali, 

w której prowadził będzie zajęcia - J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz nie zwraca osobie 

przeprowadzającej spotkania z UP kosztów dojazdu do i z miejsca udzielania wsparcia oraz kosztów 

ewentualnego zakwaterowania ani nie zapewnia wyżywienia dla Wykonawcy zajęć. 

11. Szczegółowy plan realizacji spotkań z Uczestnikami będzie ustalany między Zamawiającym a wybranym 

Wykonawcą w trybie roboczym i uzależniony jest szczególnie od rekrutacji Uczestników. 

12. Warunkiem otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie dostarczenie do Zamawiającego pełnej 

dokumentacji związanej z realizacją wsparcia przeprowadzonego w danym miesiącu, w tym wypełnionych 

list obecności Uczestników, niezbędnych oświadczeń specjalistów, IPD etc. 

13. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności jest uzależniony od terminu otrzymania transzy 

dofinansowania i zapłata za zrealizowane usługi może być dokonana dopiero po wpływie środków z dotacji 

na konto Zamawiającego. 

14. Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia 

przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby 

osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu POWR.01.02.01-

04-0022/19, pn. „Akcja: Grudziądzka Aktywizacja” spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących 

realizacji umowy o dofinansowanie. Realizacja umowy po tego typu zmianach nastąpi po akceptacji ze 

strony Wykonawcy. 
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr: 1/rr/AKCJA/1.2.1/2021 

 
Nazwa Oferenta: ….................................................................................................................................. 

Siedziba: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Adres do korespondencji:......................................................................................................................... 

NIP: ……………………………………… REGON: ………………………………………  KRS: …………………………………………… 

Adres e-mail: ....................................................... Telefon: ........................................................ 

 

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

składam ofertę na Indywidualny Plan Działania i poradnictwo zawodowe dla 16 Uczestników Projektu 

 

 

DORADCA ZAWODOWY: wynagrodzenie doradcy zawodowego: 

Cena jednostkowa brutto w PLN Cena łącznie brutto w PLN 

za 1 h za 160 h 

 

słownie słownie 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 

– zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru przedłożonego przez 

Zamawiającego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego; 

– wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem 

w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych 

danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach w/w projektu, oświadczam, że Wykonawca, 

którego reprezentuję: 

nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia opieki lub kurateli. 

 

 

 

         …….............................................................. 
 Data, podpis i pieczątka Oferenta 
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Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dot. 

 postępowania w procedurze rozeznania rynku nr 1/rr/AKCJA/1.2.1/2021 w ramach projektu 

nr POWR.01.02.01-04-0022/19, pn. „Akcja: Grudziądzka Aktywizacja” 

 

 

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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, 

plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia;  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia o 1/rr/AKCJA/1.2.1/2021 prowadzonym w trybie 

rozeznania rynku zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Programu 

operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku 

następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w których ujęto ostateczne 

wydatki dotyczące zakończonego projektu;  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu określonym w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 posiadam Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego 

 


