FORMULARZ OFERTOWY
dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnego Planu Działania
Dane Zleceniobiorcy/Wykonawcy:
………………………………………………….………………………
………………………………………………….………………………
………………………………………………….………………………
………………………………………………….………………………
Tel: ………………………………………………….……..…………
e-mail: ………………………………………………….……………
data: ………………………………………………….………………
W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z
siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, Sulnowo, 86-100 Świecie, Projektu pn. „Inkubator
Twojej Kariery!” (nr RPKP.08.02.01-04-0047/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 (Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2. Wspieranie aktywności zawodowej w
regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób
pozostających bez zatrudnienia), niniejszym oświadczam, że oferuję przeprowadzenie doradztwa
zawodowego obejmującego identyfikację potrzeb uczestników projektu, oczekiwao, mocnych i
słabych stron, analizę stopnia oddalenia od rynku pracy, bilans posiadanych kompetencji,
wykształcenia i doświadczenia zawodowego jego potencjału i deficytów oraz określenie celu
zawodowego, diagnozę potencjału i preferencji zawodowych, IPD zawierającego opis obecnej sytuacji
uczestnika projektu, zdiagnozowanie przyczyny pozostawania bez pracy, opis kierunku rozwoju
zawodowego w tym zakres niezbędnego wsparcia.
Wysokośd wynagrodzenia określam w kwocie …………………………… zł brutto za przeprowadzenie
1 godziny doradztwa zawodowego.
Oświadczam, iż realizacja ww. czynności następowad będzie na podstawie:
☐ Umowy zlecenia
☐ Umowy o wykonanie usługi przez osobę fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą
i wykonująca zadania osobiście
Oświadczam, iż posiadam wykształcenie wyższe (psychologia kierunek dot. doradztwa zawodowego
lub wyższe pedagogiczne kierunek dot. doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe kierunkowe
z zakresu doradztwa zawodowego), odpowiednie kompetencje i min.2-letnie doświadczenie
zawodowe w pracy na stanowisku doradcy zawodowego oraz min.2-letnie doświadczenie w pracy z
osobami biernymi zawodowo powyżej 29 roku życia, w tym m.in. osobami w wieku 50 lat i więcej,
osobami niepełnosprawnymi, osobami posiadającymi niskie kwalifikacje. Ponadto oświadczam, że
uzyskałam/em konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych
zastrzeżeo. Zostałam/em również poinformowany/a, że dla każdego z 50 uczestników zaplanowano
ogółem po 4 godziny doradztwa zawodowego.

……………………………………………………………
(podpis i ew. pieczątka)
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