Gdynia, dnia 19.01.2017 r.

Projekt pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”
Nr: POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16
Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku
nr 1/2017/DCL/RR
Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia (zwany dalej
Zamawiającym) kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
a także zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty
cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dotyczącą pełnienia
funkcji eksperta ds. poszerzonego modelu informacji o zawodach (PMIOZ) w przewidywanym
terminie 02.01.2017 - 30.04.2017, realizowaną w projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie
i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi
komunikacji – INFODORADCA+”.
Specyfikacja zakresu obowiązków i wymagań znajduje się w Załączniku nr 1.
Załącznik nr 1. Szczegółowy opis zadania
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty cenowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać w terminie do dnia 27.01.2017 r. na
adres - Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres e-mail: mdryl@doradca.com.pl
Głównym kryterium wyboru będzie dotychczasowe doświadczenie oraz wykształcenie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania stawki, jeśli przekroczy ona stawkę przyjętą
we wniosku o dofinansowanie projektu.
Oferta cenowa powinna obejmować stawkę brutto za jeden dzień wykonywania usług w wymiarze
8 godzin (uwzględniając odpowiednio podatek VAT dla samozatrudnionych rozliczających się na
podstawie faktur oraz zaliczkę na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne dla osób
zawierających umowę cywilno- prawną).
Oferty należy złożyć z dopiskiem „Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta ds.
PMIoZ”, dołączając kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających doświadczenie
w opisywaniu modeli Informacji o Zawodach, a także uczestnictwa w innych projektach dotyczących
zagadnień standardów i kwalifikacji pracy.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 605 292 842 lub mailowy pod adresem:
mdryl@doradca.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktu: Monika Dryl.
Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania
rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty

w rozumieniu art. 66 Kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych.

…………………………
(podpis)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w celu przeprowadzenia rozeznania rynku
nr 1/2017/DCL/RR

Szczegółowy opis zadania

Wykonawca występując w roli Eksperta ds. poszerzonego modelu informacji o zawodzie, będzie
zobowiązany do wypracowania wspólnie z ekspertami kluczowymi i wiodącymi projektu,
poszerzonego modelu informacji o zawodzie (PMIoZ), w tym do wykonania następujących zadań:
1) opracowania pogłębionej analizy źródeł i ścieżek dostępu do informacji o zawodzie (IoZ) oraz
rekomendacji zbiorów IoZ w PMIoZ;
2) opracowania wstępnego projektu PMIoZ;
3) opracowania przykładowego opisu IoZ z udziałem ekspertów zewnętrznych;
4) konsultacji wstępnego projektu PMIoZ i przykładowego opisu IoZ z ekspertami
z Instytucji Rynku Pracy (IRP);
5) recenzowania wstępnego projektu PMIoZ;
6) opracowania projektu PMIoZ z uwzględnieniem recenzji;
7) opracowania raportu nt. projektu PMIoZ do akceptacji Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej (MRPiPS);
8) weryfikacji PMIoZ z uwzględnieniem uwag MRPiPS.
Zamawiający przewiduje realizację zadania w wymiarze 40 dni przez 3 miesiące trwania umowy.
Okres realizacji zadania: luty – kwiecień 2017 r.
Miejsce wykonywania zadań – wskazane przez Zamawiającego.

