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Ogłoszenie

Numer

2021-27841-77554

Id

77554

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.11.01.00-06-0033/19 - W aktywności siła

Tytuł

"Pośrednictwo pracy i staże zawodowe"  w ramach projektu "W 
aktywności siła"

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca może odstąpić od umowy:
1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
2)�w razie braku obiektywnych możliwości zrealizowania umowy spowodowanych ogłoszeniem na terenie 
RP stanu epidemii;
3)�w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zleceniodawca przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 
1) terminu realizacji umowy; 
2) zasad płatności (Zleceniodawca informuje, że termin płatności wynagrodzenia Zleceniobiorcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zleceniodawcy środków przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Zleceniobiorca 
i może ulegać opóźnieniom);
3) liczby osób objętych wsparciem,
4) zmiany/dostosowania staży do potrzeb Uczestnika/czki projektu, w przypadku, gdy Uczestnik/czka 
projektu zrezygnuje z udziału w projekcie przed rozpoczęciem stażu, a na jego miejsce zostanie 
skierowany inny Uczestnik/czka oraz w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających danemu 
Uczestnikowi/czce udział w zaplanowanym dla niego stażu (np. przeciwwskazania zdrowotne).
3. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w 
celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany 
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załączników do umowy. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Lublinie. 
6.Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 
mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
7. Załącznikami do umowy stanowiącymi integralną część umowy są Formularz ofertowy i Wycena 
Zleceniobiorcy.
8. Zleceniobiorca ma obowiązek w przypadkach tego wymagających stosować przepisy w ustawie z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1062).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-09
1. Załącznik  nr 2 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2.1 wycena wykonawcy
3. Załącznik nr 3 wzór umowy
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań
5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o miesięcznym  limicie zaangażowania zawodowego
6. Załącznik  nr 6 klauzula informacyjna
7. Załącznik nr 7 protokół z postępowania
8. Załącznik nr 8 wykaz kadry
9. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
10. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-11-09

Data ostatniej zmiany

2021-11-09

Termin składania ofert

2021-11-18 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Lublin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Lublinie
Marii Koryznowej 2d
20-137 Lublin
NIP: 9461776714

Osoby do kontaktu

Anna  Skolimowska
tel.: 081 466-53-34
e-mail: projekty@mopr.lublin.eu

Ewa Siedlecka
tel.: 081 466-53-43
e-mail: esiedlecka@mopr.lublin.eu

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

"Pośrednictwo pracy i staże zaowodowe" 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne
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Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację pośrednictwa pracy średnio 6 godzin/os oraz 3 
miesięcznych staży zawodowych dla 10 osób z niepełnosprawnościami Zadanie 5 „Pośrednictwo 
pracy i staże zawodowe” winno realizowane być 
w okresie od XI. 2021r. do III.2022r dla 5 os. i od VI.2022r. do X.2022r. dla 5 os. Staże zawodowe winny 
być realizowane zgodnie z ust. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz zaleceniem Rady 
z 2014 r. 
w sprawie jakości staży i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.  Zadanie ukierunkowane jest na 
nabycie praktycznych umiejętności na stanowisku pracy zgodnie z posiadanymi i/lub uzyskanymi 
kwalifikacjami. Za organizację, realizację i wyszukiwanie miejsc stażowych odpowiedzialny będzie 
wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot (zadanie zlecone w całości). W ramach zadania 
pośrednik pracy będzie nakierowywał Uczestników/czki na wyszukiwanie i wybór ofert pracy zgodnie 
z kwalifikacjami/kompetencjami, motywował do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Do zadań 
pośrednika pracy należała także będzie współpraca 
z pracodawcą przyjmującym na staż i/lub oferującym zatrudnienie. 
Celem wsparcia jest ukierunkowanie na nabycie praktycznych umiejętności na stanowisku pracy 
zgodnie 
z posiadanymi i/lub uzyskanymi kwalifikacjami oraz docelowo osiągnięcie rezultatu 
bezpośredniego, 
tj. podjęcia pracy po zakończeniu udziału  w projekcie przez Uczestników/czki  biorących udział w 
zadaniu. Lista osób wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych 
Uczestników/czek projektu oraz określeniem preferowanych stanowisk pracy, na których będą 
realizowane staże zawodowe, Zleceniobiorca otrzyma niezwłocznie po podpisaniu umowy, w 
przypadku rozpoczęcia realizacji zadania 
w 2021 r. oraz nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem realizacji zadania w 2022 r.
Wymiar wsparcia –  staż - w nieprzekraczalnym wymiarze 40 godzin tygodniowo/35 godzin dla osób 
posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, 
przez okres 3 miesięcy, pośrednik pracy - średnio 6 godzin na uczestnika.
Zleceniodawca wymaga aby w ofercie uwzględnić wszystkie koszty związane z organizacja
 i przeprowadzeniem pośrednictwa pracy i staży zawodowych, a w szczególności:  

 Zleceniobiorca w cenie zapewni: 
a) realizację usługi osobiście w wymaganym wymiarze godzin;
b) prowadzenie wymaganej dokumentacji (wzory dokumentów winny być przygotowane przez 
Zleceniobiorcę i zatwierdzone przez Zleceniodawcę);
c) sprzęt, odzież ochroną, jak również materiały niezbędne do realizacji staży;
d) materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji pośrednictwa pracy,
e) realizację pośrednictwa pracy i staży zawodowych na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach 
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dostosowanych do osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) wypłatę stypendium stażowego w wysokości wskazanej przez Zleceniodawcą dla 10 uczestników 
przez okres 3 miesięcy, wypłacane comiesięcznie,
g) wstępne badania lekarskie dla Uczestników/czek, 
h) wynagrodzenie pośrednika pracy, 
i) refundacja wynagrodzenia /dodatek dla opiekuna stażu,
j) ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu dla 10 osób.
Koszt wypłaty stypendium stażowego;
Zleceniobiorca wypłaci Uczestnikom/czkom stażu comiesięczne stypendia stażowe za każdy pełny 
miesiąc zrealizowanego stażu w wysokości 1800,00 zł/miesięcznie (brutto z kosztami pracodawcy) 
przez okres 3 miesięcy. Staże będą realizowane zgodne z ust. o promocji zatrudnienia i instytucji 
rynku pracy oraz zaleceniem Rady z 2014 r. w sprawie jakości staży i Polskimi Ramami Jakości 
Praktyk i Staży. 
Zleceniobiorca w ramach zadania zapewni wsparcie opiekuna stażu. Zakres obowiązków opiekuna 
stażu zgodny jest z Wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Zleceniobiorca 
wypłaci wynagrodzenie/dodatek dla opiekuna stażu za 1 uczestnika /miesiąc w wysokości 500,00 zł 
brutto (bez kosztów pracodawcy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera  załącznik nr 1 do ogłoszenia: "Opis przedmiotu 
zamówienia i opis warunków jakie musi spełnić Wykonawca"

Kody CPV

79611000-0 Usługi poszukiwania pracy
79634000-7 Usługi kierowania karierą
98300000-6 Różne usługi

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

Lublin

Gmina

Lublin

Miejscowość
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Lublin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zleceniobiorca powinien spełniać poniższe warunki w zakresie wykształcenia i doświadczenia:
Ad. pośrednik pracy : 
Wykształcenie osoby prowadzącej pośrednictwo pracy: zgodnie ze standardem kwalifikacji 
zawodowych dla zawodu – pośrednika pracy.
Potwierdzenie wykształcenia kserokopią dokumentów poświadczoną za zgodność z oryginałem lub 
ich skanem.
Pośrednik pracy powinien posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia działań tożsamych z 
przedmiotem zamówienia, z grupą docelową, którą stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte 
ubóstwem ) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności 
osoby niepełnosprawne.
Ponadto Zleceniobiorca powinien posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia działań 
tożsamych z przedmiotem zamówienia, z grupą docelową, którą stanowią osoby wykluczone (w 
tym dotknięte ubóstwem ) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w 
szczególności osoby niepełnosprawne. 
Wykazane doświadczenie powinno być potwierdzone dołączonymi do oferty 
zaświadczeniami/referencjami/protokołami odbioru z działań tożsamych z przedmiotem 
zamówienia tj. świadczenia usługi w zakresie pośrednika pracy, oraz zorganizowany staż zawodowy, 
w tym w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób  z 
niepełnosprawnościami.
Zleceniobiorca do oferty przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia.
W przypadku braku możliwości wykonania zadania przez wskazaną w ofercie kadrę Zleceniobiorca 
oświadcza, iż wskaże inną osobę, do wykonania zadania, która posiada co najmniej takie same 
kwalifikacje i doświadczenie jak wykazana w ofercie kadra. Każda zmiana kadry musi zostać 
zaakceptowana przez Zleceniodawcę w formie pisemnej.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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Zleceniodawca wymaga aby w ofercie uwzględnić wszystkie koszty związane z organizacja
 i przeprowadzeniem pośrednictwa pracy i staży zawodowych, a w szczególności:  

 Zleceniobiorca w cenie zapewni: 
a) realizację usługi osobiście w wymaganym wymiarze godzin;
b) prowadzenie wymaganej dokumentacji (wzory dokumentów winny być przygotowane przez 
Zleceniobiorcę i zatwierdzone przez Zleceniodawcę);
c) sprzęt, odzież ochroną, jak również materiały niezbędne do realizacji staży;
d) materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji pośrednictwa pracy,
e) realizację pośrednictwa pracy i staży zawodowych na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach 
dostosowanych do osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) wypłatę stypendium stażowego w wysokości wskazanej przez Zleceniodawcą dla 10 uczestników 
przez okres 3 miesięcy, wypłacane comiesięcznie,
g) wstępne badania lekarskie dla Uczestników/czek, 
h) wynagrodzenie pośrednika pracy, 
i) refundacja wynagrodzenia /dodatek dla opiekuna stażu,
j) ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu dla 10 osób.

Koszt wypłaty stypendium stażowego;
Zleceniobiorca wypłaci Uczestnikom/czkom stażu comiesięczne stypendia stażowe za każdy pełny 
miesiąc zrealizowanego stażu w wysokości 1800,00 zł/miesięcznie (brutto z kosztami pracodawcy) 
przez okres 3 miesięcy. Staże będą realizowane zgodne z ust. o promocji zatrudnienia i instytucji 
rynku pracy oraz zaleceniem Rady z 2014 r. w sprawie jakości staży i Polskimi Ramami Jakości 
Praktyk i Staży. 
Zleceniobiorca w ramach zadania zapewni wsparcie opiekuna stażu. Zakres obowiązków opiekuna 
stażu zgodny jest z Wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Zleceniobiorca 
wypłaci wynagrodzenie/dodatek dla opiekuna stażu za 1 uczestnika /miesiąc w wysokości 500,00 zł 
brutto (bez kosztów pracodawcy).

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zgodnie z wzorami załączonymi do postepowania

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1)Cena (C) –50%
Wykon, kt. zaproponuje najniższą łączną cenę obejm wykon zamówi otrzyma 50 pkt., a pozostali Wykon 
otrzym. odpow liczbę pkt. wynik. z poniższego wylicz: 
C = Cena brutto Oferty najtańszej:Cena ofert badanej x100pktx50%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Dośw kadry - pośred pracy (DK)30%
Wykaz kadra  do reali zad  posiad najwięk licz zreal usł pośr pra/organ staży  otrzyma 30 pkt., a pozostali 
Wykon otrzyma  odpow licz  pkt. wynik z wylicz:DK =L. zrealiz usł Ofert bad : L. zrealiz usł w Oferc 
zawier  najw. l. wykaz usł x 100pktx30%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświad Zleceniob (DZ) –20% Zlecen, kt. wykaże najwięk liczbę zrealiz usł tożsam z przedmiot zamów 
otrzyma 20pkt., a pozostali  Wykon otrzym  odpow liczbę pkt wynikaj z poniższ wylicz:DZ = Liczba zrealiz 
usł Ofer bad: Liczba zrealiz usług w Ofercie zawier najw liczbę wykonanych usł x 100pkt x 20%
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-11-09 - data opublikowania

-> 2021-11-18 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


