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ROZEZNANIE RYNKU 

nr 8/2021/WALIDACJA i CERTYFIKACJA/CERTYFIKAT KADRY I PŁACE/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY 

 

dotyczące usługi przeprowadzenia walidacji i certyfikacji nabytych kompetencji ze szkolenia 

zawodowego pn. „Pracownik biurowy z elementami kadry i płace” dla Uczestników projektu „Efektywni 

na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

 

I. ZAMAWIAJĄCY/ZLECENIODAWCA 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz 

ul. pl. Kaszubski 8/201 

81-350 Gdynia 

NIP: 5862057791 

REGON: 220744240,  

email: jurkiewicz.robert@gmail.com 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego/Zleceniodawcy w kwestiach merytorycznych 

i proceduralnych: 

Robert Jurkiewicz, email: jurkiewicz.robert@gmail.com tel. 505 444 195 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Postępowanie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminów oceniających 

kwalifikacje kadrowo i płacowe dla 8 UP (walidacja i certyfikacja nabytych kompetencji ze 

szkolenia pn. „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”). Docelowo 8 osób, które przystąpią 

do egzaminu  uczestniczyło w ww szkoleniu. 

2. Łącznie zakłada się przeprowadzenie egzaminów dla maksymalnie 8 osób. 

3. Dane dotyczące przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń: 

a) organizowane na dowolnym poziomie zaawansowania – zgodnym z oczekiwaniami i 

umiejętnościami uczestników danej grupy szkoleniowej (weryfikowane na etapie tworzenia 

programu); 

b) Liczba odbiorców 8 osób, tj. 2 grupy x średnio 4 osoby. Ilość osób w grupie wynika z 

rozporządzenia dotyczącego COVID gdzie czytamy, że spotkania mogą odbywać się w 

max.5 osobowych grupach (1trener + 4 UP). W przypadku, kiedy rozporządzenie ulegnie 

zmianie grupy będą składać się z 12 osób i wzrośnie ilość osób objętych wsparciem.  

4. Szczegółowy harmonogram realizacji egzaminów będzie ustalany na bieżąco, w konsultacji z 

Wykonawcą szkoleń i Wykonawcą egzaminów. 

5. Egzaminy (o ile jest to możliwe) muszą być organizowane na obszarze realizacji projektu, w 

miejscach dostępnych/bliskich dla uczestników danej grupy – np. w miejscach realizacji 
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szkolenia. Na terenie powiatów, gdzie realizowany jest projekt: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, 

brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, 

oświęcimski, tarnowski, limanowski oraz olkuski. 

6. Termin realizacji usługi: od 02.2021 do 06.2021roku. 

 

Wydatek ten będzie poniesiony w ramach projektu „Efektywni na rynku pracy” nr RPMP.08.02.00-12-

0171/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 – 2020, 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy i dotyczą organizacji i przeprowadzenia egzaminów 

oceniających kwalifikacje kadrowo płacowe dla 8 uczestników projektu na w/w terenie powiatów. 

 

7. Oferent zapewni: 

a) Organizację i przeprowadzenie egzaminów oceniających kwalifikacje kadrowo płacowe, zgodnie z 

„Podstawowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” w zawodzie Pracownik biurowy z 

elementami kadry i płace i uzyskanie certyfikatu np. VCC lub pokrewnego, potwierdzającego 

uzyskane kwalifikacje/kompetencje niezbędne na lokalnym rynku pracy 

b) Wykonawca pokrywa koszty egzaminów, wykupienia kodów egzaminacyjnych od danego 

autoryzowanego centrum testowego, o ile są wymagane/jeśli dotyczy, a także wystawienia i 

wydania certyfikatów 

c) Po stronie egzaminatora przeprowadzającego egzamin leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu do 

sali egzaminacyjnej - J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz nie zwraca osobie 

przeprowadzającej egzamin kosztów dojazdu do i z miejsca egzaminu oraz kosztów ewentualnego 

zakwaterowania, wyżywienia 

d) Zamawiający wymaga, aby egzaminy zewnętrzne prowadzone były przez egzaminatorów 

posiadających stosowne uprawnienia, nadane im w drodze akredytacji przez uprawniony do tego 

podmiot lub certyfikaty otrzymane po przeprowadzonym egzaminie (certyfikaty takie powinny być 

rozpoznawalne i uznawalne w danej branży; po stronie Wykonawcy leży udowodnienie 

rozpoznawalności certyfikatu/egzaminu). 

e) Realizacja egzaminów wymaga prowadzenia dokumentacji, m.in.: listy obecności z podpisami UP, 

protokół z egzaminu końcowego z wyszczególnionymi wynikami danych osób, lista odbioru 

certyfikatów, kopie wydanych certyfikatów. 

f) Wykonawca niezwłocznie dostarczy certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji kadrowo 

płacowych. 

g) Na początku egzaminu Wykonawca przekaże Uczestnikom Projektu do podpisu listę obecności na 

dostarczonym przez Zamawiającego wzorze. Po zakończeniu każdego egzaminu, Wykonawca 

sporządza protokół z egzaminu z wyszczególnieniem wyników, osobno dla każdego z UP. W terminie 

do 7 dni od dnia przeprowadzenia każdego egzaminu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty z nim związane (listę obecności, protokół z egzaminu, wyniki Uczestników Projektu). 

h) Oferent oświadcza pisemnie, że zapoznał/am się z Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych 

Osobowych do projektu „Efektywni na rynku pracy”. Nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0171/20 firmy J&C 

GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, pl. Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia.  

i) Oferent zgodnie z Rozporządzeniem 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) zobowiąże się do ochrony przed niepowołanym dostępem, 

nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych 

osobowych przetwarzanych w firmie J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, pl. Kaszubski 

8/201, 81-350 oraz do zachowania ich w tajemnicy w czasie trwania jak i po ustaniu szkolenia.  

j) Oferent oświadczy, że został/am poinformowany/a o odpowiedzialności służbowej i karnej związanej 
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z ochroną danych osobowych. 

8. Liczba odbiorców 8 osób, tj. 2 grupy x średnio 4 osoby. Ilość osób w grupie wynika z rozporządzenia 

dotyczącego COVID gdzie czytamy, że spotkania mogą odbywać się w max.5 osobowych grupach 

(1trener + 4 UP). W przypadku, kiedy rozporządzenie ulegnie zmianie grupy będą składać się z 12 osób i 

wzrośnie ilość osób objętych wsparciem.  

9. Termin realizacji usługi: od 02.2021 do 02.2021roku. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od lutego 2021 do kwietnia 2021 r:  

2. Miejsce realizacji zamówienia miasto Olkusz. 

 

V.       MINIMALNE WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 

1.Wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia związane z walidacją i 

certyfikacją nabytych kompetencji z tematyki danego szkolenia;  

a) doświadczenie związane z walidacją i certyfikacją nabytych kompetencji danego szkolenia, przy czym 

minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata;  

b) wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji egzaminującej. 

 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

Oferta musi zawierać całkowitą cenę brutto za osobę/przeprowadzenie egzaminu oceniającego 

kwalifikacje kadrowo płacowe - „Pracownik biurowy z elementami kadry i płace”. Co oznacza, że w 

przypadku firm jest to kwota brutto, a w przypadku umowy zlecenie jest to kwota całkowitego kosztu 

będącego po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy, jak i również ewentualny dojazd, nocleg itp.  

 

 

VII. FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

w terminie od 01.02.2021 roku do dnia 11.02.2021 roku, do godz. 14.00, w siedzibie J&C GROUP Karolina 

Chadzypanagiotis-Jurkiewicz, ul. pl. Kaszubski 8/201, 

a)  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście. 

Koperta zawierająca ofertę powinna  być zaadresowana w następujący sposób: 

J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz,  

ul. pl. Kaszubski 8/201,  
81-350 Gdynia ,  

Biuro Projektu: „Efektywni na rynku pracy”  

z dopiskiem: „Oferta na usługę organizacji i przeprowadzenia egzaminów oceniających kwalifikacje 

kadrowo płacowe w zawodzie Pracownik biurowy z elementami kadry i płace”, – projekt pn. „Efektywni 

na rynku pracy” 

b) drogą elektroniczną na adres email: jurkiewicz.robert@gmail.com 
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Załącznik 1 – do Rozeznania rynku 

 

Formularz ofertowy 

Odpowiadając na Rozeznanie rynku nr 8/2021/WALIDACJA i CERTYFIKACJA/CERTYFIKAT KADRY I 

PŁACE/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY dotyczące rozeznania rynku na usługę organizacji i 

przeprowadzenia egzaminów oceniających kwalifikacje kadrowo płacowe, nabytych kompetencji ze 

szkolenia zawodowego pn. „Pracownik biurowy z elementami kadry i płace” dla Uczestników projektu  

„Efektywni na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 - 2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu oświadczam, że oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za cenę: 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 

.................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

NIP: ............................................................................................................................................................. 

REGON: ...................................................................................................................................................... 

Tel/e-mail. ………….…………………………………………………………………………………………….. 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy/Zleceniobiorcy za realizację zamówienia: 

 

organizacja i przeprowadzenie 

egzaminów walidacji i certyfikacji 

nabytych kompetencji kadrowo 

płacowych ze szkolenia 

zawodowego pn. „Pracownik 

biurowy z elementami kadry i płace” 

Cena jednostkowa brutto  

za osobę /  organizacja i przeprowadzenie egzaminów walidacji i certyfikacji 

nabytych kompetencji kadrowo płacowych ze szkolenia zawodowego pn. 

„Pracownik biurowy z elementami kadry i płace” 

Cena brutto za całość w przypadku firmy, w przypadku osoby 

nieprowadzącej firmy cena musi zawierać wszystkie skład (brutto/brutto) 

leżące po stronie pracodawcy i pracownika 

Uzupełnia firma  

Osoba fizyczna - 

nieposiadająca firmy 
 

 

3 Znana mi jest treść Rozeznania rynku nr 8/2021/WALIDACJA i CERTYFIKACJA/CERTYFIKAT KADRY I 

PŁACE/EFEKTYWNI NA RYNKU PRACY i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 

nim zawarte. Dodatkowo składając ofertę oświadczam, że posiadam potencjał kadrowy, 

organizacyjny i techniczny lub też jestem osobą, która spełnia minimalne warunki określone w 

pkt. V.                

               Data, podpis oferenta: 

 

           …………………………………………….......... 


