Załącznik nr 1 do siwz ZP 12/2014/CSW
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

1) NAZWA ZAMÓWIENIA
2) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
3) OGÓLNY ZAKRES (LICZBA OSÓB, GODZIN) DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU
4) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEJ Z EDYCJI
PROJEKTU
5) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEJ Z EDYCJI
PROJEKTU
6) PROGRAM DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU
7) ZAPEWNIENIE DORADCÓW ZAWODOWYCH DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU
8) MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU
9) ZAŚWIADCZENIA DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU
10) DOKUMENTACJA Z DORADZTWA DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU
11) NADZÓR NAD DORADZTWEM DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU
12) SPOSÓB ROZLICZENIA, PŁATNOŚCI DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU
13) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) NAZWA ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest 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!”, o numerze
identyfikacyjnym
KSI:
WND-POKL.06.01.01-18-120/13
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 28.11.2013r.
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.

ZAKRES DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU:
Część I indywidualne doradztwo zawodowe:
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Postępowanie jest podzielone na dwie części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

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.
2) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
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.
Województwo: podkarpackie.
Instytucja, w której został złożony wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.05.2015.
Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie, gminy: Lubaczów, Kolbuszowa,
Strzyżów i miasto Rzeszów.
Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.01-18-120/13-00 zawarta w
dniu 28.11.2013 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.
3) OGÓLNY ZAKRES (LICZBA OSÓB, GODZIN) DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU:
Część I indywidualne doradztwo zawodowe:

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.
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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.

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).
4) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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.
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5) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KAŻDEJ Z EDYCJI
PROJEKTU:

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.
Uwagi ogólne do dwóch części zamówienia:
Obowiązkiem Wykonawcy jest skontaktowanie się z Uczestnikami Projektu i umówienie
się na realizację indywidualnego doradztwa.
Zamawiający przekaże Wykonawcy do 3 dni po zawarciu umowy listę imienną
Uczestników Projektu, z danymi do kontaktu, np.: nr telefonu.
Dojazdy i koszty dojazdu doradców do miejsca świadczenia usługi zapewnia Wykonawca.
Każdy doradca zawodowy powinien posiadać swój laptop jeżeli uzna, jego potrzebę
wykorzystania w czasie realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego.
Sale do przeprowadzenia doradztwa zapewnia Zamawiający.
6) PROGRAM
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego programu
doradztwa indywidualnego i grupowego 3 dni od daty zawarcia umowy.
Część I indywidualne doradztwo zawodowe:
Szczegółowy program musi odpowiadać minimalnemu zakresowi doradztwa podanemu
poniżej:
 Analiza potrzeb i predyspozycji uczestników uwzględniając popyt na rynku pracy.
 Przeprowadzenie testów kompetencji.
 Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika określający
odpowiedni kurs zawodowy.
 Doradcy przy ustalaniu IPD mają obowiązek kierować się predyspozycjami
Uczestników projektu i zapotrzebowaniem na konkretne zawody i działalności na
rynku pracy zamieszkania uczestnika.

Szczegółowy program musi odpowiadać poniżej podanemu zakresowi doradztwa: nabycie
umiejętności poruszania się po rynku pracy (sporządzanie CV, listu motywacyjnego,
przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, analiza ogłoszeń prasowych) oraz społecznych
kompetencji
kluczowych
(komunikatywność,
asertywność,
pewność
siebie,
autoprezentacja, praca zespołowa).
Doradztwo będzie dostosowane do osób do 30-go roku życia.
7) ZAPEWNIENIE DORADCÓW ZAWODOWYCH DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU:
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Część II grupowe doradztwo zawodowe:

Dotyczy dwóch części zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią kadrę.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Z uwagi na podany termin realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga zapewnienia
minimum 4 doradców zawodowych do wykonania
indywidualnego i grupowego
doradztwa zawodowego.
Doradcy muszą posiadać następujące kwalifikacje:
a) Wykształcenie wyższe w stopniu magisterskim, kierunek (jeden z wymienionych):
psychologia/socjologia/pedagogika specjalność: doradztwo zawodowe lub posiadać
dyplom doradcy zawodowego otrzymany na podstawie ukończenia studiów
podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe.
b) Min. 3 letnie doświadczenie w pracy doradcy zawodowego.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji
doradztwa oraz ich CV wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
i doświadczenie: dyplom ukończenia studiów, referencje, świadectwa pracy, protokół
odbioru wykonania usług, umowa + FV (faktura) + potwierdzenie przelewu, w terminie
do 3 dni od daty zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia może być wykonany tylko przez osoby wykazane przez
Wykonawcę w wykazie osób.
8) MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU:
Część II grupowe doradztwo zawodowe:
 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wydrukowania dla każdego uczestnika
materiałów składających się z papierowej wersji materiałów szkoleniowych np.
(format A4, czcionka Times New Roman 12, pojedynczy odstęp, minimum 20 stron
z danej tematyki wpiętych do skoroszytu). Treści materiałów szkoleniowych powinny
pozwalać na samodzielną edukację z zakresu tematyki grupowego doradztwa
zawodowego w tym również treści zadań i ćwiczeń rozwiązywanych w czasie
doradztwa.


Wykonawca zobowiązany jest do zakupu dla każdego uczestnika skoroszytu
i długopisu. Skoroszyt granatowy (Skoroszyt wpinany z polipropylenu w formacie A4,
z bezbarwną przednią okładką oraz kolorowym grzbietem i tylną okładką. Wymienna
etykieta o długości całego grzbietu z nadrukiem logo projektu – nadruk przekazany
przez Zamawiającego: logo UE, KL oraz informacją, iż Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Długopis
żelowy z wymiennym, automatycznie chowanym wkładem koloru niebieskiego.

Uwagi ogólne do dwóch części zamówienia:
Koszty opracowania, transportu i powielenia materiałów ponosi Wykonawca.
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Komplet materiałów powinien zostać rozdany Beneficjentom w pierwszym dniu zajęć za
potwierdzeniem odbioru. Jeden komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.

9) ZAŚWIADCZENIA DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU:
Dotyczy Części II grupowe doradztwo zawodowe:
Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom doradztwa zawodowego
zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
potwierdzającego ich uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu.
Zaświadczenia powinny zawierać oznaczenia unijne i projektowe wymagane przez RARR
SA. Ostateczny wzór i treść zaświadczeń powinny zostać przesłane Zamawiającemu do
zatwierdzenia. Zaświadczenia powinny być wydane w formacie A4 na papierze
przeznaczonym do wydruku zaświadczeń (gramatura papieru 250 g/m², kolor biały).
10) DOKUMENTACJA Z DORADZTWA DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU:
Część I indywidualne doradztwo zawodowe:
a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania następującej dokumentacji
z doradztwa:
- Programu doradztwa indywidualnego.
- Testu Kompetencji. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wydrukowania oraz
przeprowadzenia dla każdego uczestnika testów kompetencji badających predyspozycje
i Indywidualne potrzeby Uczestników Projektu.
- Indywidualnego Planu Działania wraz ze wskazaniem odpowiedniego kursu zawodowego
dla danego uczestnika.

c) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następującej
dokumentacji z doradztwa:
- Oryginałów list obecności Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni po
zakończeniu realizacji doradztwa, lub wcześniej na żądanie Zamawiającego.
- Programu świadczonego doradztwa.
- Oryginałów Kart doradczych za każdy dzień doradztwa podpisane przez Uczestników
projektu i doradcę.
- Karty czasu pracy doradcy, które będą zawierać wymiar godzin, tematykę doradztwa
oraz podpisy osób prowadzących dany rodzaj doradztwa oraz dodatkowe informacje,
w tym wizyty kontrolne. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco po każdym dniu
doradztwa. Każdy doradca prowadzi oddzielnie swoją kartę czasu pracy.
- Oryginałów testów kompetencji każdego uczestnika projektu.
- Indywidualnych Planów Działania sporządzonych oddzielnie dla każdego uczestnika
sporządzone w wersji papierowej i elektronicznej, podpisane przez doradcę
zawodowego, zawierający każdy imię i nazwisko uczestnika projektu. Zamawiający
wymaga dostarczenia oryginałów i kopi IPD każdego uczestnika. Kopię IPD należy
potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginały i kopie IPD Wykonawca przekaże
Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni po zakończeniu realizacji doradztwa zawodowego,
lub wcześniej na żądanie Zamawiającego.
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b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji
z doradztwa:
- Testów Kompetencji.
- Indywidualnych Planów Działania wraz ze wskazaniem odpowiedniego kursu
zawodowego dla danego uczestnika.
- List obecności Uczestników Projektu na doradztwie zawodowym podpisywane podczas
Każdego spotkania przez Uczestnika projektu.
- Kart doradczych z każdego spotkania z uczestnikiem projektu.
- Kart czasu pracy doradcy zawodowego.

Część II grupowe doradztwo zawodowe:
a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania następującej dokumentacji
z doradztwa:
- Materiałów szkoleniowych pkt.8.
- Programu doradztwa grupowego.
- kwestionariusza ex - ante i ex - post badającego poziom kompetencji osobistych
(autoprezentacja, radzenie ze stresem, zarządz. Sobą) i społecznych (negocjacje, praca
w grupie, komunikatywność i asertywność) każdego uczestnika projektu.
- kwestionariusza ex - ante i ex - post badającego poziom umiejętności planowania
zawodowego każdego uczestnika projektu.
- Kwestionariusza ex - ante i ex - post badającego poziom samooceny, motywacji do
aktywności społeczno – zawodowej, umiejętności poruszania się po rynku pracy
uczestników projektu.
- Zaświadczeń dla uczestników doradztwa.
b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji
z doradztwa:
- List obecności osobno dla każdej grupy Uczestników Projektu
na doradztwie
zawodowym podpisywane podczas każdego spotkania przez Uczestnika projektu.
- Prowadzenie dzienników zajęć osobno dla każdej grupy uczestników.
- Prowadzenia kart czasu pracy osobno dla każdego doradcy zawodowego.
- kwestionariusza ex - ante i ex - post badającego poziom kompetencji osobistych
(autoprezentacja, radzenie ze stresem, zarządz. Sobą) i społecznych (negocjacje, praca
w grupie, komunikatywność i asertywność) każdego uczestnika projektu.
- kwestionariusza ex - ante i ex - post badającego poziom umiejętności planowania
zawodowego każdego uczestnika projektu.
- list odbioru zaświadczeń.

- Oryginałów list obecności Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni po
zakończeniu realizacji doradztwa, lub wcześniej na żądanie Zamawiającego.
- Programu świadczonego doradztwa.
- Karty czasu pracy doradcy, które będą zawierać wymiar godzin, tematykę doradztwa
oraz podpisy osób prowadzących dany rodzaj doradztwa oraz dodatkowe informacje,
w tym wizyty kontrolne. Karta powinna być uzupełniana na bieżąco po każdym dniu
doradztwa.
- Kompletu materiałów szkoleniowych.
- Oryginałów list odbioru materiałów szkoleniowych z wyszczególnieniem na liście, iż
dotyczy to odbioru skoroszytu, długopisu oraz materiałów merytorycznych.
- Dzienników zajęć prowadzonych osobno dla każdej grupy.
- Kwestionariuszy ex - ante i ex - post badających poziom kompetencji osobistych
(autoprezentacja, radzenie ze stresem, zarządz. Sobą) i społecznych (negocjacje, praca
w grupie, komunikatywność i asertywność) każdego uczestnika projektu.
- Kwestionariuszy ex - ante i ex - post badających poziom umiejętności planowania
zawodowego każdego uczestnika projektu.
- Oryginałów Kwestionariuszy ex - ante i ex - post badających poziom samooceny,
motywacji do aktywności społeczno – zawodowej, umiejętności poruszania się po rynku
pracy każdego uczestnika projektu.
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c) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następującej
dokumentacji z doradztwa:

- Kserokopii zaświadczeń o ukończeniu udziału w doradztwie wydanych uczestnikom
- Oryginałów list odbioru zaświadczeń.
Uwagi ogólne do dwóch części zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest wydrukowania i do oznakowania wszystkich dokumentów
i materiałów logo UE, KL oraz informacją, iż Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonawca sporządzi protokół przekazywanej dokumentacji i przedłoży go
Zamawiającemu do akceptacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania własnych wzorów następujących
dokumentów: list obecności, dzienników, kart doradczych, kart czasu pracy doradców
zawodowych.
Zabrania się korektorowania ww. dokumentów, dopuszczalne są jedynie przekreślenia
ewentualnych pomyłek pisarskich.
11) NADZÓR NAD DORADZTWEM DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU:
Dotyczy dwóch części zamówienia:
a) Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad
realizacją usługi.
- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego
o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o wypadkach rezygnacji
z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za doradztwo.
- Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania wzorów kart doradczych oraz
kart czasu pracy doradców, list obecności i dzienników zajęć (doradztwo
grupowe)Zamawiający przedstawi wzory do 2 dni od daty zawarcia umowy.
b) Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia
kontroli merytorycznej oraz kontroli realizacji doradztwa w każdej chwili związania
umową.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli doradztwa, w tym treści przed
rozpoczęciem i podczas realizacji oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i
sposobu prowadzenia doradztwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo, by podczas
doradztwa byli obecni, przysłuchiwali się, kontrolowali treść doradztwa pracownicy
Zamawiającego i/ lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych w treści doradztwa Zamawiający
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

a) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę faktycznie
przeprowadzonych godzin doradztwa.
b) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu
potwierdzającego wykonanie doradztwa (protokołu odbioru usługi), podpisanego przez
pracownika Centrum Organizacyjno - Szkoleniowego i Współpracy Międzynarodowej
RARR S.A.
c) Wykonawca wystawi zamawiającemu 4 faktury osobno za:
- przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w I edycji i II edycji;
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12) SPOSÓB ROZLICZENIA, PŁATNOŚCI DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU:

- przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego w I edycji i II edycji.
Na dowodzie księgowym należy wyszczególnić temat przedmiotu zamówienia, honoraria
doradców zawodowych.
Dodatkowo na fakturze za przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego należy
wyszczególnić koszt materiałów szkoleniowych.
d) Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
e) Fakturowanie i płatność po wykonaniu w całości danej części przedmiotu zamówienia,
po każdej edycji.
f) Warunkiem wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia jest podpisany protokół
odbioru dokumentów, zawierający numer umowy, nazwę, datę szkolenia, datę
przekazania dokumentów, nazwę/opisu dokumentu, wskazanie osób przekazujących
i odbierających, podpisy osób.
13) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych Uczestników
Projektu pn.: „Droga do pracy!”.
b) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu udzielenia
doradztwa w ramach projektu „Droga do pracy!”.
c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.
z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych., jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
Nr 100, poz. 1024).
d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu
przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych
osobowych w poufności.
e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.
13) Kody CPV.
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