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ROZEZNANIE RYNKU nr 1/ POWR.01.02.01-24-150/16 

 

dotyczące realizacji usługi indywidualnego doradztwa psychologicznego uczestników 

projektu nr POWR.01.02.01-24-150/16 „Szlifowanie diamentów - Młodzież NEET  

z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy – II edycja” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Keystone Consulting Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 15 

40-951 Katowice 

 

II.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  

i proceduralnych: 

Robert Taubic – koordynator projektu 

mail: diamenty@keystone.com.pl 

tel. 500 185 139 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w postaci 

indywidualnych sesji, których celem jest zmniejszenie psychicznych skutków kryzysu 

związanego z brakiem pracy, zmotywowanie do aktywnego uczestnictwa, podniesienie 

kompetencji osobistych oraz diagnoza potencjału osobowościowego. 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie łącznie 240 h indywidualnego doradztwa 

psychologicznego dla 120 osób (średnio 2 godziny na uczestnika) 

3. 1 godzina oznacza 1 godzinę zegarową. 

4. Przygotowanie kart poradnictwa psychologicznego i dostarczenie ich wraz z wszystkimi 

odrębnymi notatkami, dokumentami do Zamawiającego. 

5. Opracowanie, przygotowanie i wydruk niezbędnych materiałów dla każdego uczestnika. 
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6. Przeprowadzone sesje indywidualne rozliczane będą miesięcznie za pomocą kart 

poradnictwa psychologicznego. 

7. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość 

udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie rozeznania zamówień uzupełniających,  

w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie 

zawartej z Wykonawcą. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Realizacja zamówienia: do 31.03.2017r. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Keystone Consulting Sp. z o.o. lub teren 

województwa śląskiego 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy posiadają min. 2-letnie 

doświadczenie zawodowe w tematyce zgodnej z zamówieniem, na które składana jest 

oferta lub posiadają wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie. 

3. Oferta musi zawierać cenę jednostkową oraz wartość brutto zamówienia, wg 

charakterystyk podanych w punkcie IV i uwzględniać wszystkie wymogi zawarte w pkt 

V oraz koszty z tym związane. 

 

VII. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1. 

2. Ofertę można przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Keystone 

Consulting Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 15 40-951 Katowice lub 

diamenty@keystone.com.pl  

Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 04.09.2017r. do godziny 23:59. 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 

W postępowaniu przedmiotowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

będzie brał pod uwagę cenę oferty. 

 

 

Robert Taubic 

Koordynator Projektu 

 

mailto:diamenty@keystone.com.pl
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Załącznik 1  

 

Formularz ofertowy 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie  

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zawartym w pkt IV w następującej cenie: 

Nazwa  
Liczba 

godzin 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

(za 1 godzinę) 

Wartość brutto 

(1 x 2) 

 1 2 3 

Przeprowadzenie indywidualnych 

sesji doradztwa psychologicznego 
240   

2. Znana mi jest treść zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki 

w nim zawarte. 

3. Oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w pkt. VI niniejszego 

zamówienia. 

4. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

Dane Oferenta do kontaktu: 

 

Adres...................................................................... 

Tel./fax.................................................................. 

e-mail:................................................................... 

osoba wyznaczona do kontaktu: 

................................................................................ 

……………………………………………………

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

 

Podpis osoby upoważnionej: 

 

…………………..……………………. 

 

 


