ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/OUT/2017/RR
W związku z realizacją projektu „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla
pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z
rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion
Małopolska Zachodnia” nr RPMP.08.04.02-12-0035/15 realizowanego przez WYG Consulting sp. z
o.o. w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN, zapraszamy Państwa do
przedstawienia oferty cenowej dotyczącej świadczenia indywidualnego wsparcia
psychologicznego dla uczestników w/w projektu.
Wsparcie psychologiczne objęte niniejszym zaproszeniem będzie obejmowało działania,
wspierające proces poradnictwa zawodowego i ukierunkowane będzie na zapewnienie klientowi
specjalistycznego wsparcia ułatwiającego rozwiązanie problemu zawodowego. O miejscu realizacji
wsparcia psychologicznego decydować będzie Zamawiający podając je każdorazowo w wezwaniu
do zrealizowania spotkania/wsparcia psychologicznego (Zamawiający wskaże w nim miejsce
znajdujące się na terenie Małopolski). Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy telefonicznie
lub mailowo (w szczególności w przypadku trudności w kontakcie telefonicznym z Wykonawcą).
Wykonawca w ramach usługi pokrywa we własnym zakresie koszty: dojazdu na miejsce
świadczenia usługi, wyżywienia oraz ewentualnych noclegów podczas świadczenia usługi,
materiałów biurowych, sprzętu niezbędnego do realizacji usługi.
Około 60 uczestników,
średnio 2 godziny na uczestnika,
łącznie około 120 godzin wsparcia psychologicznego
1 godzina = 60 min.
czas realizacji: czerwiec 2017 r. – listopad 2017 r.
Wymogi dotyczące potencjalnych
uczestników w/w projektu:

wykonawców

usługi

wsparcia

psychologicznego

dla

Wsparcie psychologiczne będzie realizowane przez osoby z wykształceniem
psychologicznym, dodatkowo rekomendowane jest posiadanie doświadczenia związanego z
diagnostyka psychologiczna osób dorosłych, a także doradztwem zawodowym,
coachingiem lub rekrutacją.
Forma, miejsce i termin składania ofert:
 Ofertę można przesłać mailowo na adres biuro@celpraca.pl lub dostarczyć na adres:
WYG Consulting sp. z o.o., ul. Kościuszki 43 lok. 302, 30-114 Kraków
 Ofertę proszę przygotować na załączonym wzorze
 Proszę o dostarczenie oferty do dnia 28.05.2017 do godz. 23.59

Z poważaniem
Iwona Kokosza
Kierownik Projektu
WYG Consulting sp. z o.o.

Dane oferenta:
…………………………..…………………..
…………………………..…………………..
…………………………..…………………..
…………………………..…………………..

OFERTA

W związku z prowadzonym przez WYG CONSULTING sp. z o.o. rozeznaniem rynku dotyczącym
rynkowej ceny usługi polegającej na świadczeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego
dla Uczestników projektu „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników
przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub
członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia”
POWR.01.02.02-12-0338/15, tj. osób zwolnionych z przyczyn pracodawcy, przewidzianych do
zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz rolników planujących odejście z rolnictwa, oferuję
wykonanie powyższej usługi w cenie:

……………………………….

zł

brutto

za

1

godzinę

świadczenia

indywidualnego

wsparcia

psychologicznego dla 1 Uczestnika

Deklaruję jednocześnie, iż spełniam wskazane kryteria dot. wykształcenia i doświadczenia:


posiadam wykształcenie wyższe psychologiczne,



posiadam doświadczenie zawodowe związane z diagnostyką psychologiczną osób
dorosłych lub doradztwem zawodowym lub coachingiem lub rekrutacją.

………………………………………..
(data, czytelny podpis, pieczęć firmowa-jeśli dotyczy)

