
  

  

 

Poznań 14.03.2022r. 

 

Rozeznanie cenowe  04/2022 

 

Projekt: pt. „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” 
realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, 

Poddziałanie 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

 

Cel: przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Kompetencji Zawodowych w celu weryfikacji 
predyspozycji do złożenia i prowadzenia działalności gospodarczej  (opis obecnej sytuacji 
osobowościowej i zawodowej potencjalnego uczestnika projektu, opis działań, które powinny być 
podjęte, terminy ich podjęcia), sporządzoną na podstawie indywidualnej sesji (2 godziny ) ogółem dla 
112 osób w ramach projektu „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” realizowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 

Zamawiający: DGA S.A. ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań. 

 

1. Przedmiot: realizacja Indywidualnej diagnozy kompetencji zawodowych: 
 
Wykonawca obejmie każdego potencjalnych 112 uczestników projektu Indywidualną Diagnozą 
Kompetencji Zawodowych w celu weryfikacji predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej podczas 2 godzin indywidualnej sesji (łącznie 224 godziny spotkań indywidualnych): 

 1 godzina - analiza potrzeb: określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstępnych celów 
zawodowych, w tym szkoleniowych; badanie cech osobowościowych pod kątem prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej; analiza słabych i mocnych stron (m. in. samodzielność, 
odpowiedzialność), poziom motywacji;  

 1 godzina - ocena zawodowa: zainteresowania, wartości i cele, doświadczenie życiowe, 
zawodowe, umiejętności planowania i analitycznego myślenia, wykształcenie; ocena 
kwalifikacji zawodowych w świetle prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
2. Specyfikacja:  

1. Spotkania indywidualne odbędą się  w województwie wielkopolskim (Poznań, Turek) w 
wynajętych salach przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności względem każdego 
Uczestnika spotkania:  
a) rzetelnej diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej (obowiązkowym elementem jest rozmowa z potencjalnym uczestnikiem 
projektu, przeprowadzenie testów itp.); 



 

b) dokonanie oceny  i wypełnienie dokumentów wskazanych przez Zamawiającego tj. Karta 
oceny doradcy zawodowego; 

c) przygotowanie Indywidualnej Diagnozy Kompetencji Zawodowych (w tym 
Indywidualnego Planu Działania) dla każdego z potencjalnych uczestników projektu; 

d) przekazywanie potencjalnym uczestnikom projektu karty indywidualnej diagnozy 
kompetencji zawodowych do podpisu na każdej godzinie zegarowej; 

e) wypełnienie karty czasu pracy i czynności doradcy zawodowego. 
 
Powyższe dokumenty wypełnione bedą na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 
 
3. Planowany termin realizacji spotkań: dokładny termin realizacji spotkań ustalany będzie z 

Wykonawcą. Przybliżony okres zgodnie z harmonogramem projektu to: od 1.04. 15.04.2022r. 

4. Wymagania względem doradcy:  

 wykształcenie wyższe, 
 wymagana  wiedza: 

- na temat metod i technik stosowanych w celu określenia predyspozycji psychologicznych i 
zawodowych kandydata do pracy; 
- z poradnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego, aktów prawnych dotyczących rynku 

pracy; 
 doświadczenie zawodowe min. 2-letnie.  

 
5. Jedyne kryterium wyboru ofert stanowi kryterium ceny. 

6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty składane na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszego rozeznania, opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.  

7. Zamawiający z uwagi na napięty harmonogram realizacji projektu może wybrać kilku doradców w 
celu sprawnej realizacji założeń wniosku o dofinansowanie. 

8. Oferty prosimy składać osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną do dnia 18.03.2022r. do 
godziny 10:00 w biurze projektu: ul. Towarowa 37,61-896 Poznań lub na adres projekty@dga.pl 

9. Kontakt w przypadku pytań dotyczących niniejszego rozeznania: nr 61 859 59 00 

10. Wymagane dokumenty: Załącznik nr 1 do Rozeznania cenowego numer  04/2022 Formularz 

ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

…............................, dn. ……………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

dane oferenta:  

 

 

 

Oferta do: DGA S.A. 
ul. Towarowa 37,  
61-896 Poznań  
 
Odpowiadając na rozeznanie cenowe nr 04/2022 dotyczące oświadczam, iż:  

1.Oferuję przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Kompetencji Zawodowych w celu weryfikacji 
predyspozycji do złożenia i prowadzenia działalności gospodarczej  (opis obecnej sytuacji 
osobowościowej i zawodowej potencjalnego uczestnika projektu, opis działań, które powinny być 
podjęte, terminy ich podjęcia), sporządzoną na podstawie indywidualnej sesji (2 godziny ) ogółem dla 
112 osób w ramach projektu „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” w lokalizacji: 

 POZNAŃ (województwo wielkopolskie) 

 TUREK (województwo wielkopolskie) 
 

w cenie …………………………………………………………………………………………………………………złotych brutto, 

słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.Zapoznałem/-łam się z treścią rozeznania cenowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte. 

 

 

 

…………………………………………………………… 
podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta 
 
 


