Projekt „Akademia wychowanków MOS i MOW”
Nr POWR.03.01.00-00-T166/18

Lublin, dn. 08.10.2019 r.

Rozeznanie rynku nr 1/2019/AW/FPAN-RR
dotyczące przeprowadzenia
BLOKU MIĘKKICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
w ramach realizacji projektu „Akademia Wychowanków MOS i MOW”
nr POWR.03.01.00-00-T166/18
Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju ,
Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
I. ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Pl. Litewski 2, 20-080 Lublin, NIP 712-279-73-97, REGON
432657205- Partner Projektu pn. „Akademia Wychowanków MOS i MOW” nr POWR.03.01.0000-T166/18, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1. Kompetencje w
szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Opis przedmiotu zamówienia- kod CPV 85312320-8 usługi doradztwa.
2 Zamówienie składa się z następujących części:
A. Opracowanie programu kształcenia (ogólna charakterystyka zajęć, opis zakładanych
efektów kształcenia, opis warunków prowadzenia zajęć i sposoby realizacji kształcenia,
opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia), zakres: miękkie
kompetencje zawodowe.
B. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie rozwoju miękkich kompetencji
zawodowych – warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy (przygotowanie
dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, umiejętność poszukiwania ofert
pracy, oczekiwania pracodawców a kompetencje pracowników, planowanie ścieżki
zawodowej, kształcenie ustawiczne). Wymiar wsparcia: 24 godziny dydaktyczne na
każdą grupę dla 10 grup Uczestników Projektu x 10 osób (łącznie dla 100 uczestników
projektu), łącznie 240 godzin dydaktycznych.
3. Termin realizacji: październik 2019r. – sierpień 2021r.
4. Miejsce realizacji: Warszawa
5. Wykonawca prowadził będzie niezbędną dokumentację, na wzorach dostarczonych przez
Zamawiającego.
6. Wsparcie będzie realizowane w dniach poniedziałek – niedziela, szczegółowy harmonogram
będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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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 15.10.2019 r. do godz. 10.30 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).
IV. 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 wykształcenie wyższe/zawodowe lub
certyfikaty/zaświadczenia lub inne umożliwiające przeprowadzenie wsparcia oraz min.
dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji szkoleń z zakresu miękkich
kompetencji zawodowych. Potwierdzeniem spełnienia wymogu jest dołączenie do formularza
ofertowego CV.
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
opisanego w przedmiocie zamówienia.
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