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Zaproszenie do składania wstępnych ofert – kalkulacja ceny 

W związku z realizacją projektu pt. „Absens carens– kompleksowy projekt wsparcia 
samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska” zapraszamy do przesłania na adres 
mailowy stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com lub złożenia w biurze projektu (tj. 
ul.Kościuszki 35a 50-011 Wrocław) wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na 
opisaną poniżej  usługę ekspercką polegającej na: 

a) zbadaniu przez Doradcę zawodowego predyspozycji do prowadzenia 
działalności gospodarczej przez kandydatów do udziału w projekcie „Absens 
carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego 
Śląska Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

b) przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami; 

c) opracowaniu do opisanych powyżej rozmów kwalifikacyjnych materiałów testujących   

d) przygotowaniu wg załączonego wzoru oceny predyspozycji kandydata do udziału w 
projekcie -Karta oceny predyspozycji kandydata wraz z dziennikiem doradztwa 
zawodowego i Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych. 

 

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości  usługi, która 
zostanie zrealizowana w ramach niniejszego projektu. 

Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. 

1. Opis usługi: 

Usługa polega na zbadaniu przez Doradcę zawodowego predyspozycji do 
prowadzenia działalności gospodarczej przez kandydatów do udziału w projekcie; 
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami; 
opracowaniu do opisanych powyżej rozmów kwalifikacyjnych materiałów 
testujących   przygotowaniu wg załączonego wzoru oceny predyspozycji kandydata 
do udziału w projekcie -Karta oceny predyspozycji kandydata wraz z dziennikiem 
doradztwa zawodowego i Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych. 

 
 

 
3. Wymagania dotyczące usługi: 

 

1) Czas realizacji zlecenia- 15.10.2021- 31.12.2021, miejsce realizacji zlecenia – Wrocław. 
Możliwość wykonywania również części pracy zdalnie. 

2) Zakres merytoryczny: 
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a) zbadanie przez Doradcę zawodowego predyspozycji do prowadzenia 
działalności gospodarczej przez kandydatów do udziału w projekcie „Absens 
carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego 
Śląska Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

b) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami; 

c) opracowanie do opisanych powyżej rozmów kwalifikacyjnych materiałów testujących   

d) przygotowanie wg załączonego wzoru oceny predyspozycji kandydata do udziału w 
projekcie -Karta oceny predyspozycji kandydata wraz z dziennikiem doradztwa 
zawodowego i Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych. 

3) Szacowana liczba ocen: od 40 do 140. Może ona ulec zwiększeniu o kilka sztuk. 

 

4. Składowe oferty 

Kompletna wstępna oferta powinna zawierać:  

a) ofertę wraz z całkowitą cenę brutto usługi wg załączonego wzoru  

 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

5. Sposób składania ofert 

Oferty należy składać w terminie do 08.10.2021 r. 

a) drogą mailową na adres stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com w tytule 
wiadomości należy wpisać: „doradca zawodowy – wstępna oferta ABSENS”.  

b) Osobiście lub pocztą na adres Stowarzyszenia Euro-Concret ul. Kościuszki 35a 50-
011 Wrocław, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Wzór karty oceny predyspozycji - wzór 
2. Diagnoza potrzeb - wzór; 
3. Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości; 
4. Wzór oferty. 
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Wzór oferty 

Niżej podpisany (i): 
………………………………………………………………………………………………………….., 

Adres: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………., 

REGON: ............................................., NIP: ........................................................................,  

telefon: ………………………………………,  e-mail: 
........................................................................., 

w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w  związku z przeprowadzeniem kalkulacji 
ceny oferowanej za przeprowadzenie usługi eksperckiej polegającej na: 

a) zbadaniu przez Doradcę zawodowego predyspozycji do prowadzenia 
działalności gospodarczej przez kandydatów do udziału w projekcie „Absens 
carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego 
Śląska Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

b) przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami; 

c) opracowaniu do opisanych powyżej rozmów kwalifikacyjnych materiałów testujących   

d) przygotowaniu wg załączonego wzoru oceny predyspozycji kandydata do udziału w 
projekcie -Karta oceny predyspozycji kandydata wraz z dziennikiem doradztwa 
zawodowego i Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych. 

 

 składam niniejszą ofertę wstępną: 

Stanowisko – doradca zawodowy Jednostka miary  Cena jednostkowa 

PLN Brutto 

(Imię i nazwisko) 1 osoba                    zł 

 

1.Oświadczam, iż posiadam wyższe wykształcenie. 

TAK     NIE 

Proszę wskazać jakie……………………………………………………………………………. 

2. Oświadczam, iż posiadam doświadczenie nie mniejsze niż rok w pracy jako doradca 
zawodowy. 

TAK     NIE 

.……………………… Data i podpis 


