
 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

               Świdnica, 09.09.2016 r. 
 
 

ROZPOZNANIE CENOWE (wartość usługi poniżej 50 tys PLN netto) –  świadczenie usług 

wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max. 20 osobom).  

Sudecka Izba Przemysłowo - Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski 

realizuje na terenie powiatu świdnickiego projekt „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE - 

PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych 

mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

I. W związku z jego realizacją zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na 

świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 

max. 20 osobom) w następującym zakresie: świadczenie usług doradczych o charakterze 

wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom Projektu „DOŚWIADCZENIE 

KOMPETENCJE -PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo -

edukacyjnej młodych mieszkańców  powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu” 

realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.12.2017 r. jest aktywizacja 

zawodowo-edukacyjna 70 osób młodych (tj. do 25 r.ż.), w tym 40kobiet, w tym 10osób 

niepełnosprawnych, będących mieszkańcami powiatu świdnickiego, należących do grupy UP, 

przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i 

społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu 

aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu wypracowanym w projekcie 

innowacyjnym PO KL (PI- PWP Mentoring –innowacyjna metoda aktywizacji”), która 

przełożyć się ma na podjęcie zatrudnienia przez min. 17%ON, 35 % os. długotrwale 

bezrobotnych, 36 % os. o niskich kwalifikacjach i 43 % os. nie kwalifikujących się do żadnej 

z w/w grup oraz podjęcie kształcenia bądź szkolenia lub uzyskanie kwalifikacji lub podjęcie 

pracy (w tym samozatrudnienia) po zakończeniu projektu przez min. 80 % uczestników 

projektu. 

Zamawiający przewiduje przeznaczyć średnio 60 godzin zegarowych mentoringu na rzecz 1 

uczestnika projektu. Usługa ma charakter bezpośrednich spotkań i kontaktów z uczestnikiem. 

Koncepcja realizacji usługi powinna opierać się na modelu „PI-PWP Mentoring – 

innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” (http:// lubuskimentoring. pl/). 

Mentor będzie zobowiązany do nieodpłatnego udziału w 2-dniowych warsztatach 

integracyjnych organizowanych dla uczestników i mentorów. Mentorzy zostaną bez kosztowo 

przeszkoleni zgodnie z założeniami modelu http://lubuskimentoring.pl. Zamawiający nie 

zapewnia Mentorom zwrotu kosztów dojazdu na 2-dniowe warsztaty integracyjne z 

uczestnikami oraz za dojazdy na spotkania z podopiecznymi. 

http://lubuskimentoring.pl/


 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi mentoringu, w ramach której zapewnione 

zostanie 

a) przeprowadzenie usługi doradczej przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie 

prowadzenia usług mentoringu, 

b) wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez 

Zamawiającego;  

c) uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, 

ewentualny  udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet 

ewaluacyjnych), 

d)ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu, 

e)informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

w ramach projektu „DOŚWIADCZENIE –KOMPETENCJE-PRACA. Projekt indywidualnej 

i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu 

świdnickiego w oparciu o model mentoringu”, 

f) prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań, 

g) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu 

wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin kadry 

trenerskiej/mentorskiej w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie 

doradztwa w projekcie (miesięczny limit 276 h) 

 

 

II Termin: świadczenie usługi od 1.10.2016 do 31.12.2017 r 

III. Liczba osób objętych usługą: min. 1 max. 20  

Proszę przedstawić cenę brutto za 1 godzinę usługi.  

Do wyceny proszę przesłać poświadczenie kwalifikacji uprawniających do świadczenia ww 

usługi. (CV z informacją o przeprowadzonej liczbie godzin wsparcia mentorskiego do tej 

pory) 

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 21.09.2016 r. Składanie ofert może odbywać się 

drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email : ‚siph@siph.pl’ ; adres 

pocztowy : Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica. 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu 

art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 


