
 

 

Sopot, 02.02.2018 r. 
Szacowanie wartości zamówienia 

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu 

Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym. 

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwraca się 

do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie 

szacowania wartości zamówienia. 

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 

również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu 

wartości zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 75 godzin indywidualnego doradztwa 

zawodowego dla grupy maksymalnie 25 osób (po 3 godziny doradztwa zawodowego dla 

jednego uczestnika projektu) dla uczestników projektu Twoja Szansa. Kompleksowe 

wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zamawiający 

wyłoni Wykonawcę, po upływie określonego terminu składania oferty. Ze zwycięzcą 

przetargu zostanie zawarta umowa na świadczenie usług będących przedmiotem 

zapytania. 
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Informacje dodatkowe: 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

• Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 75 godzin indywidualnego 

doradztwa zawodowego dla grupy maksymalnie 25 osób (po 3 godziny doradztwa 

zawodowego dla jednego uczestnika projektu) dla uczestników projektu ; 

• Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy i utworzenie indywidualnych planów w 

zakresie zastosowania instrumentów aktywnej integracji; 



 

• Sporządzenie notatek po każdym spotkaniu z uczestnikiem oraz opinii na temat 

każdego z uczestników po zakończeniu wsparcia; 

• Prowadzenie dokumentacji projektowej z realizowanych zajęć; 

• Współpraca z koordynatorem projektu – konsultowanie efektów pracy; 

• Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i 

bezpieczeństwa danych osobowych klientów; 

3. Termin realizacji zamówienia: od 19.02.2018 r. do 20.04.2018 r. w terminach 

szczegółowo określonych z Zamawiającym. 

 

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia 

Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres j.krukowska@mopssopot.pl w 

terminie do dnia 09.02.2018 r. do godziny 15.00. 

 

Osoba do kontaktu  

Joanna Krukowska - tel. 58 551 17 10 wew. 250 

 
 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 
 

Cena jednej godziny indywidualnego doradztwa zawodowego (jedna godzina zegarowa): 

Cena brutto: ……………… zł 

Stawka VAT:……..%  

Cena netto: ……………… zł 
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