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Rozeznanie rynku nr. 1 - dotyczgce ustugi opracowania narzqdzi, przeprowadzenia bilansu kompetencji i 
indywidualnych rozmow z coachem kariery 

w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do sktadania ofert na opracowanie narzqdzi, 
przeprowadzenie bilansu l<ompetencji i indywidualnych rozmow z coachem l<ariery 

w projekcie „Podniesienie kompetencji studentow Wydziaiu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we 
Wroctawiu i zwiekszenie konkurencyjnosci absolwentow na rynku pracy", 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020, Os III Szkolnictwo wyzsze 
dia gospodarki 1 rozwoju, Dziaianie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyzszym, 

wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego. 

Zamawiajqcy nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. Przedmiotowe 
rozeznanie rynku nie jest prowadzone zgodnie z Ustawg PZP 

I. ZAMAWIAJACY: 

FUNDACJA ABSOLWENTOW UMCS 
ul. Hugo Kottgtaja 3, 20-006 Lublin 

II. ORIS ROZEZNANIA RYNKU 
1. W zwiqzku z realizacji przez FUNDACĴ  ABSOLWENTOW UMCS i Uniwersytet Medyczny im. Piastow 

Slqskich we Wroctawiu projektu „Podniesienie kompetencji studentow Wydziatu Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu IVledycznego we Wroctawiu i zwiekszenie konkurencyjnosci absolwentow na rynku pracy", 
planujemy opracowanie narz^dzi, przeprowadzenie bilansu kompetencji i przeprowadzenie indywidualnych 
rozmow z coachem kariery, diatego zwracamy si? z prosbq o przedstawienie oferty cenowej na 
opracowanie narz^dzi, przeprowadzenie bilansu kompetencji i przeprowadzenie indywidualnych rozmow 
z coachem kariery zgodnie z ponizszg specyfikacjg: 

a) Przedmiotem zamowienia jest opracowanie narz?dzi, przeprowadzenie bilansu kompetencji 
i przeprowadzenie indywidualnych rozmow z coachem kariery dIa 180 Uczestnikow Projektu wg. 
Specyfikacji: 

Terminy* Liczba osob 
Miejsce 
realizacji 

Zakres merytoryczny 

Itura 
VI-VII 2016 oraz IX-X 2016 

60 

Wroclaw 

Indywidualne badania kompetencyjne 
Uczestnikow Projektu: 
1. Opracowanie narz?dzi do 

przeprowadzenia bilansu kompetencji 
uwzgl?dniajgcych specyfik? grupy 
docelowej, 

2. Ocena poziomu wejsciowego 
kompetencji zawodowych, 
komunikacyjnych i analitycznych - 1 
badanie. 

3. Przeprowadzenie indywidualnych 
rozmow z uczestnikami projektu w 
oparciu o wyniki oceny poziomu 

II tura 
X - XII 2016 oraz VI - VIII 2017 60 

Wroclaw 

Indywidualne badania kompetencyjne 
Uczestnikow Projektu: 
1. Opracowanie narz?dzi do 

przeprowadzenia bilansu kompetencji 
uwzgl?dniajgcych specyfik? grupy 
docelowej, 

2. Ocena poziomu wejsciowego 
kompetencji zawodowych, 
komunikacyjnych i analitycznych - 1 
badanie. 

3. Przeprowadzenie indywidualnych 
rozmow z uczestnikami projektu w 
oparciu o wyniki oceny poziomu 

III tura 
X-XII 2017 oraz VI-VII I 2018 

60 

Wroclaw 

Indywidualne badania kompetencyjne 
Uczestnikow Projektu: 
1. Opracowanie narz?dzi do 

przeprowadzenia bilansu kompetencji 
uwzgl?dniajgcych specyfik? grupy 
docelowej, 

2. Ocena poziomu wejsciowego 
kompetencji zawodowych, 
komunikacyjnych i analitycznych - 1 
badanie. 

3. Przeprowadzenie indywidualnych 
rozmow z uczestnikami projektu w 
oparciu o wyniki oceny poziomu 
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wejsciowego kompetencji i 
opracowanie indywidualnej fiszki z 
zaieceniami dia kazdego uczestnika. 
Ocena poziomu wyjsciowego 
kompetencji po otrzymaniu wsparcia-
2 badanie. 

Przy kazdej turze zostang sporzqdzone 2 
raporty zbiorcze: raport wejscia i raport 
wyjscia. 

' Zamawiajqcy zastrzega sobie zmian? terminow wynikajqcych ze zmian we wniosku o dofinansowanie. 

b) Zgodnie z zatozeniami projektu Bilans kompetencji uczestnika projektu ma za zadanie zdiagnozowanie 
deficytow kompetencji kazdego uczestnika projektu i dopasowanie do potrzeb uczestnika projektu 
dziatan projektowych. Bilansem kompetencji obj?tych zostanie 180 osob/Uczestnikow Projektu. Bilans 
kompetencji pozwoli na okreslenie poziomu wyjsciowego kompetencji. Bilans kompetencji b?dzie 
przeprowadzony w oparciu o opracowane narz?dzie tzw. ankiet? badania kompetencji opracowanq 
przez Oferenta. Bilans b?dzie opracowany dIa kazdego Uczestnika Projektu dwukrotnie t j . na wejsciu 
do projektu oraz na wyjsciu z projektu. Przy kazdej turze badania zostang sporzqdzone 2 raporty 
zbiorcze: raport wejscia i raport wyjscia. Wyniki bilansu kompetencji na otwarcie zostanie omowiony 
z uczestnikiem projektu na indywiduainym spotkaniu, wskazujgc na obszary kompetencji 
do rozwini?cia. W trakcie spotkania dobrane zostang dIa uczestnika projektu szkolenia mi?kkie, 
wybrane sposrod zaplanowanych w projekcie szkoleh obszarowych. 
Po zakohczeniu udziatu w projekcie fiszka kazdego uczestnika projektu zostanie uzupetniona o wyniki 
drugiego pomiaru kompetencji. Po kazdym cyklu Bilansu kompetencji powstanie zbiorczy raport 
wskazujqcy deficyty uczestnikow projektu, na podstawie ktorego opracowywane i uzupetniane b^d^ 
sylabusy do poszczegolnych form wsparcia uczestnikow projektu. 
Do oferty Oferent jest zobowiqzany dotgczyc Metodyk? pracy sporzgdzania bilansu kompetencji 
(Zatqcznik nr 4). 

c) Wykonawca b?dzie zobowigzany do oznakowania wszystkich dokumentow przekazywanych 
Uczestnikom i Zamawiajgcemu, zgodnie z aktualnie obowigzujqcymi zasadami Podr?cznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji. 

d) Limit zaangazowania personelu projektu/osob prowadzgcych zaj?cia w realizacj? wszystkich projektdw 
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dziatan finansowanych z innych zrodef, w tym ze 
srodkow wtasnych Zamawiajqcego i innych podmiotow nie moze przekroczyc 276 godzin miesi?cznie 
zgodnie z tresciq obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu 
Spojnosci na lata 2014-2020. Przed podpisaniem umowy Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie 
w tym zakresie. B?dzie tez zobowigzany do jego aktualizacji podczas trwania umowy. 

e) Wykonawca / osob^ prowadzgcg bilans nie moze bye osoba zatrudniona w instytucji uczestniczgcej 
wrealizacji PO (rozumie si? IZ PO lub instytucj?, do ktorej IZ PO delegowata zadania zwigzane 
z zarzqdzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, ze nie zachodzi konflikt interesow lub 
podwojne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu 
Spojnosci na lata 2014-2020). 

f) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyptaty wynagrodzenia za rzeczywiscie wykonane bilanse. 
Rozliczenie odb?dzie si? na podstawie protokotu odbioru po zakonczonym bilansie zamkni?cia 
dIa kazdej tury. 

g) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia procedury rozeznania rynku bez podawania 
przyczyny. 
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2. 0 udzlelenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy posiadajq niezb^dnq wiedz? 
i doswiadczenie do wykonania zamowienia bgdz dysponujq przynajmniej jedna_ osobq posiadajgcq 
niezb^dn^ wiedz? i doswiadczenie do wykonania zamowienia, ktora bedzie realizowafa przedmiotowe 
zamdwienie, w szczegolnosci (kryteria dostepu): 

a) wyksztatcenie wyzsze magisterskie, w kierunku psyciiologii, i/lub socjologii i/lub doradztwa 
zawodowego i/lub ukoriczone odpowiednie studia podyplomowe (dokumenty potwierdzajgce 
spetnienie kryterium - kopie poswiadczone za zgodnosc z oryginatem dot^czone do Oferty, ktore to 
stanowic b?dq obligatoryjny sktadnik ztozonej oferty); 

b) posiada co najmniej dwuletnie doswiadczenie zawodowe zbiezne z przedmiotem rozeznania rynku 
(zamawiajgcy potwierdzi spetnienie kryterium na podstawie zatgcznikiem nr3); 

c) posiada min. 2 rekomendacje lub dokument rownowazny od instytucji, ktorym swiadczyt ustugi 
zbiezne z przedmiotem rozeznania rynku (dokumenty potwierdzajgce spetnienie kryterium - kopie 
poswiadczone za zgodnosc z oryginatem dotgczone do Oferty, ktore to stanowic b?dg obligatoryjny 
sktadnik ztozonej oferty); 

d) przyprowadzita minimum 500 godzin doradztwa zawodowego, w tym zwigzanego z diagnozg 
predyspozycji zawodowych; 

e) obJQta dziataniami doradztwa zawodowego minimum 200 osob. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: 
Badania kompetencji odbywac si? b?dq w okresie od 06.2016 roku do 10.2018 roku. 
Doktadne terminy, miejsca realizacji bilansu kompetencji, ostateczna liczba uczestnikow zostang wskazane 
przez Zamawiajqcego przed rozpocz?ciem realizacji ustugi w poszczegolnych etapach/turach. 

IV. ORIS SROSOBU PRZYGOTOWANIA ROZEZNANIA RYNKU 
Wykonawca powinien stworzyc ofert? na formularzu zatgczonym do niniejszego zapytania i dotgczyc wymagane 
zatgczniki. Brak ktoregokolwiek z zatgcznikow b?dzie podstawg do odrzucenia oferty. Oferta powinna zawierac 
numeracj? stron. 

V. KRYTERIA OCENY OFERT: 
Do oceny zostang dopuszczone tyiko oferty spetniajqce wymogi zgodne z rozdz. II pkt. 1. i 2 
Zamawiajqcy dokona wyboru na podstawie nast?pujgcych kryteriow: 
• Cena za osob? -70 pkt. 
• doswiadczenie -30 pkt. 

1. W ramach kryterium „Cena" Zamawiajgcy przyzna punkty wg nast?pujgcego wzoru 

2. W ramach kryterium „Doswiadczenie" Zamawiajgcy b?dzie przyznawat punkty za doswiadczenie 
w obszarze zrealizowanych godzin z zakresu obj?tego zapytaniem ofertowym. 

Punkty w przedziale od 0 do 30 w nast?pujgcy sposob: 10 punktow za kazde 100 godz. doradztwa zawodowego 
powyzej wymaganych w kryterium dost?pu, przeprowadzonych w oparciu o dane zawarte w Zatgczniku nr 5 do 
zapytania ofertowego. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT 
Ofert? nalezy ztozyc w formie elektronicznej oraz pisemnej, przy czym: 

• wersj? elektronicznq do dnia 22.06.2016 r. do Rodziny 15:00 na adres projektwroclaw@faumcs.pl, a 
• wersj? pisemnq do 23.06.2016 r. do godzinv 12:00 w Sekretariacie Fundacji Absolwentow UMCS ul. 

Cena oferowana brutto najtahszej oferty 
Hose punktow = x70 

Cena ofertowa brutto ocenianej oferty 

Dobrzahskiego 1/1.2, 20-262 Lublin. 
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VII. TRYB POST^POWANIA 
Niniejsze zaproszenie nie jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh 
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego. 

VIII. DODATKOWE INFORMAaE 
Osobq upowaznionq ze strony Zamawiajqcego do kontaktow z oferentami jest p. Pani Joanna Wasqg - pod 
numerem telefonu (81) 822-85-54, e-mail: pi lub biuro@faumcs.pl 

a. Kontakt w dni robocze w godzinach 8:00-14:00. 
b. Wszelkie pytania i wqtpliwosci zwiqzane z niniejszym post^powaniem nalezy zgtaszac w formie 
pisemnej na adres mailowy: projektwroclaw@faumcs.pl 

Zataczniki do rozeznania rynku: 
Zat^cznik nr 1 Formularz rozeznania rynku 
Zatqcznik nr 2 Oswiadczenie oferenta 
Zatgcznik nr 3 Wzor CV 
Zatqcznik nr 4 Opis metodyki pracy 
Zatgcznik nr 5 Wykaz zrealizowanych ustug z zakresu obj^tego rozeznaniem cenowym lub zbieznym z 
zapytaniem / 

Adan^S^ 

Wiceprezes Fundacja Absoh' 
Prezes Z i 

Arkadiusz 

n«w UMCS 
z^du 

Zamawiajgcy 

fe umcs 
Fundacja Absolwentow UMCS 
ul. KoHataja 3, 20-006 Lublin 

NIP; 712-31-49-476, REGON: 0G0425630 
KR5: 0000316595 
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