
 

 

Człuchów,  dnia 22 września 2017r. 

Rozeznanie rynku – zlecenie opieki nad osobą zależną dla uczestnika/czki 

projektu 

Zamawiający: 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski  

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz 

 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Gotowi do Pracy II” Nr RPPM.05.02.02-22-0078/16 

realizowanym przez Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie jest określenie rynkowej 

ceny za świadczenie usługi  wg poniższych warunków. 

 

1. Usługa opieki nad osobą zależną  dla uczestnika/czki projektu podczas zajęć szkoleniowych 
indywidualnych i grupowych oraz kursu i stażu zawodowego.  

Termin: październik 2017– wrzesień 2018. 

Wymagania stawiane wykonawcom usług: 

Opiekę nad wskazaną osobą zależną (dzieckiem do lat 7 lub osobą starszą lub niepełnosprawną) na czas zajęć 

uczestniczki/-ka projektu. Ze wsparcia w postaci zwrotów kosztów opieki mogą skorzystać uczestniczki/-cy, 

które na czas zajęć muszą pozostawić dziecko do lat 7/osobę zależną w domu i nie mają jednocześnie 

możliwości pozostawienia tej osoby/dziecka pod opieką którejkolwiek z dorosłych osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym lub osób związanych z uczestniczką więzami rodzinnymi lub 

powinowactwa (tj. rodzice, teściowie uczestniczki, małżonek, rodzeństwo). Wynagrodzenie za opiekę 

przysługuje wyłącznie za czas opieki na osobą zależną/dzieckiem, kiedy to uczestnik/-czka projektu jest 

obecna/-y na zajęciach/stażu. Wynagrodzenie płatne będzie za godzinę i będzie tożsame z liczbą godzin zajęć 

szkoleniowych/stażu. Opieka nad dzieckiem do lat 7, lub osobą zależną przysługuje wyłącznie na czas 

następujących zajęć/stażu i w wymiarze: 

1. ZADANIE 1 - Pogłębiona diagnoza i Indywidualny Plan Działania: 5h 
2. ZADANIE 2 - Warsztaty: 28h 
3. ZADANIE 3 - Wsparcie doradcze: śr.6h 
4. ZADANIE 4 - Pośrednictwo pracy: śr.6h 
5. ZADANIE 5 - Szkolenia zawodowe:  śr.100h/os. – wg czasu trwania kursu 
6. ZADANIE 6 - Staże zawodowe: śr.640h/os. - – wg obecności na stażu po 7-8/h dziennie, śr. 160h/msc 

x śr. 4msc. 

Miejsce realizacji: powiat chojnicki, człuchowski, bytowski, starogardzki, wg indywidualnego miejsca 

zamieszkania uczestników/czek projektu. 

W formularzu rozeznania rynku prosi się o podanie jednostkowej stawki w zł brutto za godzinę pracy 

opiekuna/ki zatrudnionej na podstawie umowy zlecenie.  

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Zamawiającego: 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski  

ul. Ks. Augustyna Kordeckiego12/2, 85 – 225 Bydgoszcz 

 lub  

do Biura Projektu 

os. Witosa 20, 77-300 Człuchów, sala C1 

 do dnia 30 września 2017 roku. 



 

 

 

Formularz rozeznania rynku 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Gotowi do Pracy II” Nr RPPM.05.02.02-22-0078/16  realizowanym 
przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski  jest określenie rynkowej ceny za świadczenie 
usługi. 

Przedmiot zapytania 

  Zlecenie opieki nad osobą zależną dla uczestnika/czki projektu 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena jednostkowa w zł brutto za godzinę 

pracy opiekuna/ki zatrudnionej na 

podstawie umowy zlecenie 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego 

wykonywania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania. 

Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


