Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 51210-2014 z dnia 2014-02-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 120, min. 90
uczestników w dwóch edycjach projektu Droga do pracy!. W jednej edycji projektu weźmie udział
maksymalnie 60 uczestników, min. 45. Łącznie w...
Termin składania ofert: 2014-02-24

Rzeszów: Przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla dwóch
edycji projektu: Indywidualnego (maksymalnie 480 godzin, min.
360 godz.) i grupowego (maksymalnie 192 godzin, min. 144
godziny) dla uczestników projektu Droga do pracy!.
Numer ogłoszenia: 104300 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 51210 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenia doradztwa
zawodowego dla dwóch edycji projektu: Indywidualnego (maksymalnie 480 godzin, min. 360 godz.)
i grupowego (maksymalnie 192 godzin, min. 144 godziny) dla uczestników projektu Droga do
pracy!..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego
doradztwa zawodowego dla maksymalnie 120, min. 90 uczestników w dwóch edycjach projektu
Droga do pracy!. W jednej edycji projektu weźmie udział maksymalnie 60 uczestników, min. 45.
Łącznie w dwóch edycjach projektu do zrealizowania jest maksymalnie 480 godzin indywidualnego

doradztwa zawodowego, a min. 360 godzin. Łącznie w dwóch edycjach projektu do zrealizowania
jest maksymalnie 192 godziny grupowego doradztwa zawodowego, a min. 144 godziny.
Postępowanie jest podzielone na dwie części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. ZAKRES DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU: Część I indywidualne doradztwo
zawodowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa
zawodowego z zakresu określenia predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, zakończone
opracowaniem własnej ścieżki wsparcia IPD dla maksymalnie 60, min. 45 uczestników projektu.
Łącznie maksymalnie do zrealizowania jest 240 godzin doradztwa indywidualnego, a min. 180
godzin. Część II grupowe doradztwo zawodowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
grupowego doradztwa zawodowego z zakresu nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy
oraz społecznych kompetencji kluczowych dla maksymalnie 4 grup, min. 3 grup uczestników
projektu. (grupa maksymalnie. 15 osób). Łącznie maksymalnie do zrealizowania jest 96 godzin
doradztwa grupowego, a min. 72 godziny. Uwagi ogólne do dwóch części zamówienia:
Uczestnikami projektu są osoby w wieku do 30 roku życia, bezrobotne, nieaktywne zawodowo,
mogące posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące gminy Kolbuszowa,
Strzyżów, Lubaczów i miasto Rzeszów. Część I indywidualne doradztwo zawodowe: Wymagana
jest realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 60, a min. 45 uczestników.
Z Każdym uczestnikiem projektu zostaną zaplanowane 2 spotkania po 2h. Łącznie maksymalnie do
zrealizowania jest 240 godzin doradztwa indywidualnego, a min 180 godzin. Maksymalna liczba
indywidualnego doradztwa zawodowego: 2 dni x 2h x 60 osób = 240 godzin Minimalna liczba
indywidualnego doradztwa zawodowego: 2 dni x 2h x 45 osób = 180 godzin 1 h doradztwa
indywidualnego to 60 minut zegarowych. Część II grupowe doradztwo zawodowe: Wymagana jest
realizacja grupowego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 60, a min. 45 uczestników.
Uczestnicy zostaną podzieleni na maksymalnie 4 grupy (15 osób/grupę),a min. 3 grupy. Z każdą
grupą zostaną zaplanowane 3 spotkania po 8h. Na jedną grupę przypada 24 godziny grupowego
doradztwa zawodowego. 3 dni x 8h x 1 grupa= 24 godziny - maksymalna liczba grupowego
doradztwa zawodowego dla 1 grupy. Maksymalna liczba grupowego doradztwa zawodowego: 3 dni
x 8 h x 4 grup = 96 godzin Minimalna liczba grupowego doradztwa zawodowego: 3 dni x 8 h x 3
grupy = 72 godziny 1 h doradztwa grupowego to 45 minut zegarowych. Zajęcia mają być
prowadzone metodami aktywizującymi w formie wykładów teoretycznych, dyskusji, warsztatów,
symulacji praktycznych, ćwiczeń zespołowych i indywidualnych, z wykorzystaniem środków
multimedialnych (rzutnik, laptop). Część I indywidualne doradztwo zawodowe: Dla I edycji Projektu:
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w całości w okresie od 17.03.2014 do 25.03.2014r. Dla
drugiej edycji projektu: Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie: wrzesień 2014 Część
II grupowe doradztwo zawodowe: Dla I edycji Projektu: Przedmiot zamówienia musi być wykonany

w całości w okresie od 26.03.2014 do 31.03.2014r. Dla drugiej edycji projektu: Przedmiot
zamówienia musi być wykonany w okresie: wrzesień 2014 Uwagi ogólne do dwóch części
zamówienia: Wykonawca będzie realizował przedmiot na podstawie harmonogramu (określającego
konkretne daty, godziny i uczestników) dostarczonego przez Zamawiającego min 3 dni przed
rozpoczęciem doradztwa. Kolejność działań (tj. kolejność wykonania zamówienia): W pierwszej
kolejności zostanie przeprowadzone doradztwo indywidualne. Doradztwo grupowe zostanie
przeprowadzone po zakończeniu doradztwa indywidualnego. Miejsca wskazuje Zamawiający po
zakończeniu rekrutacji uczestników projektu, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
doradztwa. Część I indywidualne doradztwo zawodowe: Doradztwo indywidualne będzie odbywać
się w województwie podkarpackim na terenie gmin: Kolbuszowa, Lubaczów, Strzyżów oraz miasta
Rzeszowa, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00- 18:00. Część II grupowe doradztwo
zawodowe: Doradztwo grupowe będzie odbywać się na terenie miasta Rzeszowa oraz na terenie
gmin: Kolbuszowa, Strzyżów i Lubaczów - jeżeli zostanie zrekrutowane min. 15 osób z terenu
jednej z wymienionych gmin. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik
nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 do siwz - wzór umowy. Zamawiający nie
dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać
dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt Droga do Pracy! jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 22.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Łukasz Kotwica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SOLD CONSULTING Łukasz
Kotwica, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 05, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56584,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21974,40
Oferta z najniższą ceną: 21974,40 / Oferta z najwyższą ceną: 82656,00
Waluta: PLN.

