Rzeszów, dnia 07.04.2022 r.

ROZEZNANIE RYNKU NR PDB/RR/1
dotyczące realizacji zadania – Doradca zawodowy w ramach przeprowadzenia weryfikacji predyspozycji
potencjalnych Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
w ramach projektu „POWER do biznesu”, realizowanego przez ISS Projekt Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0011/21-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Zamawiający:
ISS Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24/56 35-060 Rzeszów, NIP: 5170367535, REGON:
181141906, KRS: 0000520222
Adres do korespondencji: Biuro Projektu „POWER do biznesu”- ul. Słowackiego 24/56, 35-060 Rzeszów.
II. Warunki udziału
1. Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.
2. Wykonawca składający ofertę musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym
Doradcą/czynią spełniającym/ą następujące warunki:
a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie doradztwa
zawodowego
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b) posiada min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie lub zawodzie.

III. Szczegóły rozeznania:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na weryfikacji predyspozycji potencjalnych
Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Grupa docelowa to minimum
45 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy zamieszkujących teren województwa
podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku co najmniej 18-29 lat, która zamierza
rozpocząć działalność gospodarczą i które nie uczestniczą w innym projekcie aktywizacji zawodowej
dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna liczba godzin przypadająca na jednego potencjalnego Uczestnika Projektu wynosi 3 godziny, w tym:
- rozmowa z doradcą zawodowym w ramach indywidualnych spotkań (w tym przeprowadzenie testu badającego
uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze) – 2 godziny na osobę,
- opracowanie raportu z przeprowadzonej rozmowy (w tym przeliczenie i interpretacja wyników testu,
podsumowanie i ocena rozmowy) - 1 godzina na osobę.
2. Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dotyczącej zaangażowania
Doradcy/ów do przeprowadzenia diagnozy w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej na etapie rekrutacji
dla osób, które zgłosiły chęć udziału w projekcie „POWER do biznesu” z uwzględnieniem poniższych wymogów:
a) Liczba godzin wsparcia: łącznie 3 godziny na osobę. Przy czym 1 godz. wsparcia wynosi 60 minut zegarowych,
b) Liczba osób: łącznie minimum 45 osób,
c) W trakcie wsparcia należy poruszać kwestie równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn, osób
niepełnosprawnych, język równościowy, przestrzeganie UP, jako przyszłych pracodawców, przed dyskryminacją
podczas zatrudniania pracowników.
2. Termin realizacji/czas trwania:
a) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2022 r. (maksymalny
termin realizacji zamówienia).
3. Godziny prowadzenia doradztwa według indywidualnego harmonogramu, w szczególności kobiet sprawujących
opiekę nad dziećmi w godz. otwarcia żłobków, przedszkoli, itp.
4. Miejsce doradztwa: według potrzeb i rekrutacji tj.: teren województwa podkarpackiego (miejscowość wskazana
przez Zamawiającego na minimum 1 dzień przed ustalonym terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu
zamówienia).
5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany również w soboty i niedziele oraz w godzinach popołudniowych (do
godz. 21.00). Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie faktycznie zrealizowanych godzin po każdym miesiącu.
6. Każda osoba wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia – doradca zawodowy posiada wykształcenie wyższe/
zawodowe lub certyfikat/ zaświadczenie/ umożliwiające przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz posiada
minimalne doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie doradztwa zawodowego, przy czym doświadczenie w
danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata. Do oferty należy załączyć kserokopię/skan posiadanych
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dokumentów potwierdzających spełnienie owego wymagania.

IV. Sposób sporządzania oferty:
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu i przygotować
Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu,
którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego rozeznania rynku. Ofertę należy złożyć w kwocie
netto:
- w przypadku Wykonawcy świadczącego usługi jako firma podana kwota nie uwzględnia podatku VAT,
- w przypadku Wykonawcy świadczącego usługi jako osoba fizyczna na umowę zlecenie podana kwota nie
uwzględnia składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy, jest to kwota do wypłaty.
3. Wykonawcy składający ofertę jest zobowiązany do wskazana w ofercie ceny jednostkowej brutto tj. za jedną
godzinę doradztwa oraz łączną cenę usługi stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej oraz liczby godzin doradztwa
wskazanych przez Zamawiającego w rozeznaniu rynku. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę
oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem doradcy.
V. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert wyznaczono do 15.04.2022r. (wiążąca jest data wpływu Oferty do Biura Projektu lub na
elektroniczną skrzynkę pocztową). Ofertę można składać:
1. osobiście lub pocztą w biurze projektu: ul. Słowackiego 24/56, 35-060 Rzeszów (w godzinach pracy biura
projektu tj. 09:00 – 13:00);
2. e-mailem na adres: biuro@issprojekt.pl

VI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej
„RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISS Projekt Sp. z o.o., ul. Słowackiego 24/56, 35-060
Rzeszów, e-mail: biuro@issprojekt.pl zwana dalej „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Koordynator w zakresie ochrony danych
osobowych. Kontakt do Koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych: e-mail: biuro@issprojekt.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją wszelkich procesów związanych z
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zapytaniem

ofertowym pn. „Weryfikacja predyspozycji potencjalnych Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia
działalności gospodarczej” na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, a więc dla podjęcia działań na Pani/Pana
żądanie),
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze),
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: a. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora,
uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne Ministra
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz inne umowy i dokumenty
dot. realizowanego projektu pn. „POWER do biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet I. Rynek
pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty
konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
II. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana Dane osobowe będą przez przechowywane przez okres wynikający z Wytycznych Ministra Rozwoju w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów w tym umowa z WUP
w Rzeszowie dot. realizowanego projektu pn. „POWER do biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet I.
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty
konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania1
, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w razie stwierdzenie naruszenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych (niezgodność przetwarzania z RODO) do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
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osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. 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.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
koniecznym, związanym z udziałem w postępowaniu nr PDB/RR/1 pn. „Doradca zawodowy w

ramach

przeprowadzenia weryfikacji predyspozycji potencjalnych Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia
działalności gospodarczej”.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
wykorzystywane do profilowania.
11. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez
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Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

Załącznik nr 1

OFERTA
dotycząca realizacji zadania
Doradca zawodowy w ramach przeprowadzenia weryfikacji predyspozycji potencjalnych
Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej

w ramach projektu „POWER do biznesu”, realizowanego przez ISS Projekt Sp. z o.o. na podstawie
Umowy nr POWR.01.02.01-18-0011/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty
konkursowe. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Ja niżej podpisany/a:
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
Oferuję usługi doradztwa zawodowego objęte rozeznaniem rynku za kwotę:
a) cena jednostkowa tj. cena za jedną godzinę doradztwa wynosi: ………………………………….zł
netto (słownie:………………………..…………….…………….…………………………………….)
b) łączna cena usługi – stanowiąca iloczyn ceny jednostkowej i łącznej godzin wskazanej przez
Zamawiającego w rozeznaniu rynku min. 135 godzin wynosi: ……………………zł netto
(słownie:…………………………………………………………………………………………....……)
Niniejszym oświadczam, że:
a) spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku nr PDB/RR/1

Data

……….…………………………….
Podpis / pieczątka
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……………………..

