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Lublin, dn. 04.12.2018 r. 

 

 

Rozeznanie rynku nr 1/2018/PAW/FPAN-RR 

dotyczące przeprowadzenia 

 GRUPOWEGO PORADNICTWA W ZAKRESIE REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

w ramach realizacji projektu „Program Aktywnego Włączenia” 

nr RPLU.11.01.00-06-0131/17 

OŚ 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, DZIAŁANIE 11.1. AKTYWNE WŁĄCZENIE 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

NA LATA 2014 – 2020 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Pl. Litewski 2, 20-080 Lublin, NIP 712-279-73-97, REGON 

432657205- Partner Projektu pn. „Program Aktywnego Włączenia” nr RPLU.11.01.00-06-

0131/17, Oś 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1. Aktywne włączenie, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie Grupowego poradnictwa w zakresie reintegracji 

społecznej dla 100 Uczestników Projektu. Zajęcia składają się z 2 modułów:  

 Warsztaty samopoznania i kompetencji interpersonalnych. Tematy poruszane na 

zajęciach: komunikacja interpersonalna, adaptacyjność, pobudzanie kreatywności w 

pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialność, jak rozpoznać swoje mocne i słabe 

strony; Wymiar wsparcia: 12 godz. x 10 grup; łącznie 120 godziny, 

 Warsztaty autoprezentacji. Tematy poruszane na zajęciach: jak dobrze się 

zaprezentować, zasady prowadzenia rozmów, panowanie nad stresem. Wymiar 

wsparcia: 8 godz. x 10 grup; łącznie 80 godziny, 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie w terminie:                                    

styczeń 2019 r - kwiecień 2019 r. według ustalonego harmonogramu (z możliwością 

przesunięcia okresu realizacji umowy), grupowego poradnictwa w zakresie reintegracji 

społecznej, w oparciu o umowę zlecenie, na terenie województwa lubelskiego. 

3. Wykonawca prowadził będzie niezbędną dokumentację, na wzorach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

4. Terminy spotkań będą ustalane w porozumieniu z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu. 
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III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Złożenie oferty polega na dostarczeniu podpisanego formularza cenowego (stanowiącego zał. 

nr 1 do niniejszego rozeznania rynku) w terminie do 13.12.2018 r. do godz. 08.30 w jeden  

z następujących sposobów: 

a) osobiście do siedziby Zamawiającego: Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Turystyczna 44, 

20-207 Lublin, biuro czynne w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00; 

b) przesłać pocztą na ww. wskazany adres (pod uwagę brana będzie data wpływu); 

c) w wersji zeskanowanej przesłać e-mailem na adres: projekty@fundacja-pan.lublin.pl 

(Zamawiający akceptuje pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .jpg, .odt). 

VI. DODATKOWE POSTANOWIENIA: 

1. Oferty złożone po terminie, oferty złożone w innym języku niż język polski oraz oferty 

złożone na zmodyfikowanych formularzach nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu realizacji umowy oraz zastrzega sobie 

możliwość zmiany systemu spotkań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

3. Trener realizujący wsparcie, posiada: 

a) wykształcenie wyższe kierunkowe, 

b)  min. 1 rok doświadczenia zawodowego lub 200 godzin w prowadzeniu  poradnictwa 

psychologicznego lub równoważnego na rzecz osób wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez zatrudnienia, 

biernych zawodowo i bezrobotnych zarejestrowanych w MUP/PUP, należących do III 

profilu pomocy, o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami w okresie 

ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty. Przez okres 1 roku rozumie się minimum 

12 miesięczne zaangażowanie w wykonanie obowiązków zawodowych we wskazanym 

obszarze. 

Potwierdzeniem spełnienia wymogu jest dołączenie do formularza ofertowego CV doradcy 

zawodowego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

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

5. Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie zobowiązuje ono 

Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie stanowi zobowiązania do zawarcia 

umowy. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie zadania  

w ramach pracy trenera.  

 

 


