
 

 

Człuchów,  dnia 04 września 2017r. 

Rozeznanie rynku – usługi psychologa  

 

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 i wybór wykonawców  wg poniższych warunków. 

 

1. Identyfikacja potrzeb grupy docelowej  tj. identyfikacja postaw, zmotywowania i predyspozycji 
uczestników do korzystania ze wsparcia w projekcie. Zakończona wydaniem opinii  (punkt wyjścia do 
dalszej diagnozy) 

Zadanie: Diagnoza potrzeb 84 uczestników (2 godz./os.). Termin: październik – grudzień 2017 

 

2. Określenie profilu psychologicznego uczestnika projektu, który zostanie wykorzystany 
podczas przygotowywania Indywidualnego Planu Działania.  

Zadanie: Indywidualny Plan Działania – udział psychologa w wymiarze 1 sesji trwającej 2 godz./ dla 1 

uczestnika/-czki,; We wsparciu weźmie udział 84 uczestników/-czek.  

Termin: październik - grudzień 2017 

 

3. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zawodowej 
mobilności geograficznej  oraz nabywania kompetencji kluczowych 

Tematyka zajęć: techniki autoprezentacji  i wywierania wpływu, budowanie efektywnego wizerunku 

własnej osoby, mechanizmy stresu i jego czynniki oraz własne możliwości wpływania na stres, 

objawy i rodzaje stresu, aktualny poziom stresu, źródła i obszary stresu, rozpoznawanie własnych 

zasobów do radzenia sobie ze stresem, narzędzia radzenia sobie ze stresem.  

Stosowane techniki: mini wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze, dyskusja 

moderowana. Testy, ćwiczenia i inne techniki dostosowane do predyspozycji osób 

niepełnosprawnych. 

Zadanie: Warsztaty - zwiększenie u uczestnika/czki projektu poczucia samoakceptacji istotnej w życiu 

codziennym jak i zawodowym, poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem; 7 grup ( śr. 12 osób) x 2 

dni x 7 godzin dziennie;  Ogółem udział weźmie 84 osoby, Termin: listopad  2017 – luty 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wymagania stawiane wykonawcom usług: 

 

Ad. 1 i 2: 

Psycholog - wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu 

zajęć w zakresie merytorycznym udzielanego wsparcia.  

 

Ad. 3: 

Psycholog - wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 3 letnie doświadczenie  w prowadzeniu 

zajęć w zakresie merytorycznym udzielanego wsparcia. Preferowane 2 lata doświadczenia w pracy z 

osobami niepełnosprawnymi. 

 

Sposób weryfikacji wymagań: CV/ portfolio, zaświadczenia, kopie posiadanych dyplomów, 

certyfikatów itp., w chwili podpisywania umowy zgodnie ze złożonym oświadczeniem. 

 

Wykonujący zlecenie jest zobowiązany do wypełnienia dokumentacji sprawozdawczej                                        

z przeprowadzonego wsparcia (wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego). 

Miejsce realizacji: powiat chojnicki, człuchowski, bytowski, starogardzki, w pomieszczeniach 

wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego. 

 

Wykonujący zlecenie jest zobowiązany do osobistego świadczenia usługi na podstawie umowy 

zlecenia. 

 

W formularzu rozeznania rynku prosi się o podanie całkowitej stawki w zł brutto (wraz z kosztami 

pracodawcy) za godzinę pracy psychologa.  

 

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 15 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 i wybór wykonawców. 

Przedmiot zapytania nr 1  

– identyfikacja potrzeb grupy docelowej (zajęcia indywidualne) 

4. Przedmiot zapytania nr 1 

5. Identyfikacja potrzeb grupy docelowej  tj. identyfikacja postaw, zmotywowania i predyspozycji 
uczestników Zakończona wydaniem opinii  (punkt wyjścia do dalszej diagnozy) 
Zadanie: Diagnoza potrzeb 84 uczestników (2 godz./os.). Termin: październik – grudzień 2017. 

 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa w zł za 1 

godzinę zajęć 

 

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

prawidłowego wykonywania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w 

treści rozeznania na usługi psychologa. 

Podpis  



 

 

 

 

 

 

Przedmiot zapytania nr 2   
 - określenie profilu psychologicznego uczestnika projektu (zajęcia indywidualne) 

Określenie profilu psychologicznego uczestnika, który zostanie wykorzystany podczas 

przygotowywania Indywidualnego Planu Działania.  

Zadanie: Indywidualny Plan Działania – udział psychologa w wymiarze 1 sesji trwającej 2 godz.  dla 1 
uczestnika/-czki,; We wsparciu weźmie udział 84 uczestników/-czek. Termin: październik - grudzień 2017 r.  

 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa w zł za 1 godzinę 

zajęć 

 

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

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

usługi psychologa. 

Podpis 

 

 

 

 



 

 

 

 

Przedmiot zapytania nr 3  

- warsztaty (na zajęcia grupowe) 

6. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, zawodowej mobilności 
geograficznej  oraz nabywania kompetencji kluczowych. 

7.  

Tematyka zajęć: techniki autoprezentacji  i wywierania wpływu, budowanie efektywnego wizerunku 
własnej osoby, mechanizmy stresu  i jego czynniki oraz własne możliwości wpływania na stres, objawy i 
rodzaje stresu, aktualny poziom stresu, źródła i obszary stresu, rozpoznawanie własnych zasobów do 
radzenia sobie ze stresem, narzędzia radzenia sobie ze stresem.  

 

Zadanie: Warsztaty -  zwiększenie u uczestnika/czki projektu poczucia samoakceptacji istotnej w życiu 
codziennym jak i zawodowym, poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem; 7 grup (śr. 12 osób) x 2 dni x 
7 godzin dziennie; Ogółem udział weźmie 84 osób; Termin: listopad  2017 – luty 2018. 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa w zł za 1 godzinę 

zajęć 

 

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

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

usługi psychologa. 

Podpis 

 

 

 

 


