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 OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY 

 Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku podejmie 

współpracę z pośrednikiem pracy w celu realizacji pośrednictwa pracy w projekcie "Droga 

do zatrudnienia" nr RPWM.10.02.00-0067/18 współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny: Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 8i – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy 

i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku 

pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników.  

 

I. Zadania pośrednika pracy: 

Wykonanie usługi pośrednictwa pracy dla każdego uczestnika projektu w wymiarze 2 godzin 

na uczestnika w okresie od 15.05.2019 r. do 30.06.2020 r. – łącznie 200 godzin 

Do zadań pośrednictwa pracy będzie należało także: rozpoznanie lokalnego rynku pracy, 

nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania 

odpowiedniej kadry, prowadzenie banku ofert pracy, aranżowanie spotkań bezrobotnych i 

poszukujących pracy z pracodawcami, kierowanie do pracy/na staż uczestników 

spełniających kryteria pracodawców określone w oferowanych miejscach pracy, prowadzenie 

niezbędnej dokumentacji pośrednictwa pracy, doprowadzenie do zatrudnienia uczestników 

projektu zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego. 

Miejsce realizacji usługi : Ełk, ul. 11 Listopada 24   

 Termin wykonania zamówienia: 15.05.2019 r. – 30.06.2020 r. w dniach od 

poniedziałku do piątku 

 Liczba uczestników 100 osób 

 Liczba godzin 200 h ( liczba godzin na uczestnika 2h) 

 Godzina pośrednictwa to 45 minut 

II. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie płatne miesięcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osób 

zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenie po podpisaniu protokołu odbioru po 

zakończeniu usługi. 
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 III. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

O udział w wykonaniu Zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, które osobiście pełnić będą powierzone zadania. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że: 

1. Wykonawca posiada wykształcenie wyższe. 

2. Wykonawca posiada doświadczenie zawodowe tzn. co najmniej 24 - miesięczny staż 

pracy na stanowisku pośrednika pracy lub w charakterze pośrednika pracy lub 

zrealizowane 300 godzin poradnictwa zawodowego. 

3. Wykonawca posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 

4. Wykonawca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.  

 

IV. Wykonawcy wykluczeni 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych, 

2. Są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

1) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

2) pozostawaniu   w   związku   małżeńskim,   w   stosunku  pokrewieństwa  lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej  do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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V. Oferta powinna zawierać  następujące informacje dotyczące oferenta: 

1. Formularz ofertowy  załącznika Nr 1 do oferty 

2. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania określone w art. 

24 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 

2015r.  poz. 2164 z późn. zm.),  wg. załącznika Nr 2 do oferty 

3. CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie oraz wymagane 

doświadczenie zawodowe 

4. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych 

5. Oświadczenie wykonawcy o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się 

nieposzlakowaną opinią.  

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i 

Ustawicznego w Ełku , przy ul. 11-go Listopada 24, 19-300 Ełk do dnia 14.05.2019 r. do 

godz. 15.00 i opatrzyć podpisaną klauzulą: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego 

postępowania, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

PL)". 

 

 

Zamawiający zaprosi wybranego wykonawcę do negocjacji lub podpisania umowy w sprawie 

realizacji usługi.  

Z poważaniem 

Marta Obrycka 

 

 

 

 


