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Załącznik nr 1 do Zapytania 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 

„Indywidualne pośrednictwo pracy w projekcie „Praca Start!”    
  

 
1. Specyfikacja zadań Wykonawcy: 
 
1..1. Zamówienie - Indywidualne pośrednictwo pracy w projekcie „Praca  - Start!” 

a) Usługa polega na przeprowadzeniu zajęć indywidualnych obejmujących: prezentację ofert pracy na lokalnym rynku pracy, 
konsultacje w zakresie wyboru ofert pracy dla uczestników skierowanych przez Organizatora, sporządzanie wraz z 
uczestnikami CV i listów motywacyjnych, oferowanie uczestnikom dedykowanych pracy (co najmniej 2 oferty dla każdego 
uczestnika), sporządzanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia wymaganej przez pracodawców i doprowadzenie do 
osiągnięcia EFEKTU ZATRUDNIENIOWEGO tj. do zatrudnienia co najmniej 24 uczestników pośrednictwa1. Usługa NIE 
OBEJMUJE usług poradnictwa zawodowego.  

b) Usługa pośrednictwa obejmuje łącznie 390 godzin zegarowych (3 spotkania po 2 godziny dla każdej z 65 osób 
skierowanych przez Organizatora), 

c) Forma przeprowadzonych usług – spotkania indywidualne w podziale na 4 lokalizacje tj: Sanok – 26 uczestników, Przemyśl 
– 10 uczestników, Rymanów – 16 uczestników, Jasło – 13 uczestników).   

d) Łączna liczba uczestników – 65 osób, 
e) Łączna liczba certyfikatów – 65, 
f) Łączna liczba godzin  – 390 h, 
g) Realizacja zadania: maksymalny termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

do 26.08.2020 r. 
h) Dokumentację realizacji zadania podlegająca akceptacji Organizatora stanowią: indywidualne karty pośrednictwa pracy, 

zbiorcze karty pracy pośrednika pracy, oferty pracy z poświadczeniem ich odbioru przez uczestników, poświadczone za 
zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, kopie certyfikatów, ankiety ewaluacyjne.   

   
2. Organizacja usługi: 

a) Pojęcie godzina zegarowa oznacza jednostkę czasu równą 60 minut.  
b) Cała dokumentacja realizacji zadania zostanie oznakowana przez Wykonawcę zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie 

informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 
c) Zadanie realizowane będzie  łącznie dla  beneficjentów w 4 lokalizacjach –  Przemyśl, Rymanów, Sanok, Jasło. W terminie 

do 3 dni roboczych od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający przekaże listę uczestników 
poszczególnych form wsparcia w podziale na miejsca realizacji zadań. Zamawiający zastrzega, że w toku realizacji 
zamówienia liczba osób objętych wsparciem w poszczególnych lokalizacjach może ulec zmianie. Nie ulegnie zmianie 
maksymalna liczba Beneficjentów objętych wsparciem  - 65 osób.                

d) Oferent realizuje zamówienie przy udziale osób wskazanych w ofercie. Tryb zmiany osób wskazanych w ofercie 
przewidziany został w umowie.   

e) Organizator na potrzeby wszystkich zadań zapewnia gabinet / salę z właściwym wyposażeniem. 
f) Oferent wystawia uczestnikom pośrednictwa zaświadczenia/ certyfikaty o ukończeniu usługi informację o jego temacie oraz 

wymiarze godzin; 
g) Oferent przeprowadza ewaluację usługi – dokonuje jej oceny za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z 

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego; 
h) Oferent oznakowuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie 

informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;  
i) Wykonawca w terminie 7 dni od zakończenia realizacji Zamówienia przygotuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację 

realizacji zamówienia.  
 
 

 
1 Pod pojęciem zatrudnienia Organizator rozumie zawarcie przez Uczestnika projektu umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu 
lub umowy cywilnoprawnej na okres co najmniej 3-miesiecy obejmującej co najmniej 480 h pracy przy zastosowaniu co najmniej minimalnej stawki godzinowej w 
rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 


