
 
 

Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I 
 

 

Gdańsk 03.11.2017 
 

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia 
 

CKZiU Nr 1 jako podmiot realizujący projekt „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej 
mieszkańców obszaru metropolitalnego I” nr RPPM.05.02.01-22-0010/17 z ramienia Gminy Miasta 
Gdańska,  zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny jednej roboczogodziny za prowadzenie 
warsztatów „Techniki aktywnego poszukiwania pracy”. Procedura na celu ustalenia szacunkowej 
wartości zamówienia na  potrzeby projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego w 
ramach RPO WP 2014 – 2020. Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy – mechanizm ZIT.   
 
Przedmiotem zapytania jest realizacja warsztatów grupowych – „Techniki aktywnego poszukiwania 
pracy”, w formie 16-godzinnych warsztatów (2 dni x 8 godzin) dla 7 grup o liczebności średnio 8 osób, 
łącznie 7 warsztatów - 112 godzin.  Realizacja warsztatów  będzie prowadzona dla 55 uczestników/czek 
Projektu (osób po 30 roku życia bezrobotnych i  biernych zawodowo). 
 
Tematyka warsztatów: analiza rynku pracy oraz ofert pracy i wymagań pracodawców, wizytówka 
zawodowa – dokumenty aplikacyjne, sztuka mówienia i prezentacji, zachowania asertywne w 
poszukiwaniu pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
Spotkania będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego Al. Gen. Józefa Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk 
w dni robocze, od poniedziałku do piątku w zgodnie z harmonogramem przedstawionym Wykonawcy 
na min. 7 dni przed planowanym terminem spotkania.  
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie oraz osobiste prowadzenie warsztatów oraz 
zobowiązany będzie do przedstawiania dokumentacji warsztatowej: lista obecności, dziennik zajęć 
wraz z tematyką zajęć po zakończonych warsztatach dla danej grupy. 
 
Wykonawca musi spełniać następujące wymagania:  

 posiada wykształcenie wyższe  

 posiada kwalifikacje i umiejętności trenerskie potrzebne do realizacji warsztatów  

 posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze aktywizacji zawodowej. 
 
Wycenę wg poniższego wzoru proszę przesłać odesłać na adres mailowy 30plus@ckziu1.gda.pl 
do dnia 06.11.2017r. W razie pytań proszę o kontakt pod numer 883 989 462. 
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