
 

 
 

 

   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – DORADCA ZAWODOWY/PSYCHOLOG 

NR 1/11/2021/7.1.3 

 

w ramach projektu „Adepci Rzemiosła 30+” RPSL.07.01.03-24-006D/21-00  
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy 

dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia – konkurs 
 

W związku z realizowanym projektem: „Adepci Rzemiosła 30+” Izba Rzemieślnicza 

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Plac Wolności 12, zatrudni doradcę 

zawodowego/psychologa. 

 

Zakres wykonywanych czynności: 

Zadanie 1. 

1. Przeprowadzenie II etapu rekrutacji - przeprowadzenie indywidualnej rozmowy, 

badającej poziom motywacji, predyspozycji zawodowych. Diagnoza poziomu 

motywacji, umiejętności, ryzyka i szans, szczegółowa ocena uczestnika/czki, 

weryfikacja stopnia ryzyka nieosiągnięcia przez uczestnika pełnej ścieżki 

szkoleniowej, 

2. Objęcie 35 uczestników/czek Indywidualnym Planem Działania, diagnoza 

preferencji i potencjału zawodowego uczestników/czek projektu, opracowanie 

ofert zawodowych, analiza SWOT, w ilości 6 godzin na uczestnika. Łącznie 210 

godzin.  

3. W okresie od 01.12.2021-31.03.2022 – okres może zostać wydłużony w 

przypadku braku wymaganej liczby zrekrutowanych uczestników). 

 

 

 

Oczekiwania: 

• Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia (preferowane wykształcenie 

wyższe magisterskie na kierunku: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, 

pedagogika), 

• Co najmniej roczny staż pracy jako doradca zawodowy poświadczony odpowiednimi 

dokumentami (w ostatnich 3 latach), 

• Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone 

certyfikatami,  

• Doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną osób dorosłych, doradztwem 

zawodowym, coachingiem lub rekrutacją, 

• Dokładność, 

• Samodzielność i terminowość, 

• Bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie, 

• Wpis do rejestru agencji zatrudnienia. 

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 



 

 
 

 

   

 

Złożenie oferty: 

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem doradztwa zawodowego w zakresie wskazanej 

powyżej tematyki proszone są o składanie swoich aplikacji oraz oferty cenowej wg. 

wskazanego wzoru w załączeniu. Komplet dokumentów poświadczających doświadczenie 

zawodowe, wykształcenie oraz ofertę cenową w zakresie prowadzenia doradztwa 

zawodowego mogą zostać wysłane, pocztą tradycyjną lub emailem. 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Plac 

Wolności 12, 40-078 Katowice, email: projekty@ir.katowice.pl 

Uprzejmie informujemy, iż oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.  

Ofertę należy przesłać do dnia 26.11.2021 roku. W razie pytań proszę o kontakt pod 

numerem telefonu (32) 259-62-61 wew.105. 

Uprzejmie informujemy, iż przy założeniu spełnienia wszystkich wskazanych powyżej 

kryteriów, podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto.  

  

Kryterium oceny ofert: 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających 

odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów - cena 

90% i 10% doświadczenie zawodowe. 

 

Formuła oceny: 

1. Cena (najniższa cena brutto całego zamówienia /cena brutto całego zamówienia 

badanej oferty) x 90 pkt. 

 

2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego (10%) w 

okresie ostatnich 3 lat, 2018,2019,2020 

a) doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania  

dla  20  osób w okresie ostatnich dwóch lat -5 pkt, 

b) doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania 

dla 21- 40  osób w okresie ostatnich dwóch lat -10 pkt, 

c) doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania  

dla 41 do  60  osób w okresie ostatnich dwóch lat -15 pkt, 

 

 

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 
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Załącznik 1. Oferta cenowa. 

 

I. Dane Wykonawcy: 

 
Nazwa Wykonawcy: 

                                                                                           

 

  

Województwo: 

 

 

Miasto: Kod pocztowy 

Ulica: 

 

 

Numer telefonu        

Numer faksu: 

 

 

e-mail 

 

 

NIP 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej      

do podpisywania umowy: 

 

 

 

II. Nawiązując do zaproszenia/ogłoszenia składam ofertę na: 

 

ZADANIE 1  

 

1. Proponowana cena brutto za jedną  godzinę (35 godz. w m-cu) wynosi: 

 ………………………..……… złotych 

(słownie: …………………….…….…………………….….…………………………………) 

 

2. Proponowana cena brutto za 210 godzin (210 godz.) wynosi: 

 ………………………..……… złotych 

(słownie: ………………………………………….……………………………………………) 

III. Zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

IV. Oświadczam, że ofertę składam zgodnie z warunkami i treścią zapytania. 

V. Wykaz aktualnych dokumentów: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 



 

 
 

 

   

 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie 

wynika z załączonego dokumentu – jeśli dotyczy. 

c)  dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

 

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez  osoby 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                    Podpis 


