Lublin, 04.12.2017 r.

Szacowanie wartości zamówienia w ramach
projektu pn. „Samodzielni”
Fundacja Fuga Mundi zwana dalej zamawiającym, realizując projekt pn.: „Samodzielni” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 11: „Włączenie społeczne”, Działania 11.1: „Aktywne włączenie”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług lidera klubu pracy dla
80 uczestników projektu w ramach prowadzenia Warsztatów Aktywizacji Zawodowej (WAZ).

I. Informacje ogólne o zamawiającym.
Fundacja Fuga Mundi
Ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin
NIP: 7121931563, REGON: 430660077
Tel. 81 534 82 90, e-mail: fundacjafm@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Marek Piasecki, tel. 81 534 82 90.

II. Tryb zamówienia.
III. Szacowanie odbywa się zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr
RPLU.11.01.00-06-0117/16 pn. „Samodzielni”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL 20142020, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne
włączenie.
IV. Zamawiający informuje, że wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
cywilnego, jak również w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a
procedura ma na celu wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców
świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi, zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

V. Opis przedmiotu szacowania:
1. Szacowania obejmuje świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia Warsztatów
Aktywizacji Zawodowej (WAZ), w celu nabycia umiejętności niezbędnych do
codziennego funkcjonowania społecznego dla 80 uczestników projektu pn.
„Samodzielni”.
2. Lokalizacja wsparcia: usługa zostanie wykonana w Lublinie,
3. Wymiar godzinowy: czas trwania jednej sesji warsztatów wyniesie średnio 2 godziny
zegarowe,

4. Liczna uczestników jednej sesji warsztatowej : jedna grupa warsztatowa będzie liczyła
5 uczestników,
5. Liczba sesji zaplanowanych dla każdego uczestnika w raz z ich tematyką: każdy
uczestnik weźmie udział średnio w 3 sesjach o tematyce opartej o program klubu
pracy rozszerzony o problematykę niepełnosprawności:
- procesy i tendencje na rynku pracy;
- mocne strony;
- autoprezentacja;
- umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
6. Łączna liczba sesji, których przeprowadzenie jest przedmiotem rozeznania: łącznie
zaplanowane jest przeprowadzenie 48 sesji, trwających średnio po 2 godziny każda.
7. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzone protokołem wskazującym
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu
kalendarzowym, poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
8. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie lub
umowy o wykonywanie usług. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy
do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
9. 1. Miejsce wykonania zamówienia: Lublin lub inna miejscowość w województwie
lubelskim za zgodą Wykonawcy.
10. 2. Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2018 roku do października 2019.

IV. Wymagania związane z wykonaniem.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada
niezbędną
wiedzę,
kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
- posiada wykształcenie wyższe,
- zna sytuację, warunku zatrudnienia na lok. rynku pracy,
- zna ofertę szkoleniową i kształceniową.
Wykonawca będzie zobowiązana się w toku realizacji umowy do bezwzględnego
stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

V. Charakterystyka uczestników projektu.
1. Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami wykluczonych w tym
dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj.
lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC), w tym osoby niepełnosprawne posiadające
stopień znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością

sprzężoną, intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnikami projektu jest 44
mężczyzn oraz 36 kobiet.

VI. Forma oraz termin złożenia oferty.
1. W celu określenia szacunkowej wartości zamówienia prosimy o podanie ceny brutto za jaką
jest Pan/i gotowy/a świadczyć w/w usługę. Informację prosimy przesłać do 12 grudnia
2017roku.

Proponowana cena neto przeprowadzenia całości usługi (96 godzin zegarowych) wynosi:
…………………………..…………….PLN
(słownie:…………………………………………………………………………….……złotych)
w tym:
Proponowana cena netto za godzinę zegarową usługi wynosi: …………………………………PLN
(słownie:…………………………….……………………………………………………….……złotych).

Jednocześnie oświadczam że są to stawki rynkowe stosowane w wykonywanej przeze mnie
działalności.

……………………………………………………………..
Miejscowość, Data

………………………………………………..
Podpis

