Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Poznań, 31 marca 2016 r.
2016/POWER-0126/MP/02
2016/POWER-0125/MP/03

OFERENCI

Szanowni Państwo,
poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania przesłane w dniu 30 marca 2016 r. przez potencjalnych
Oferentów w postępowaniu nr POWER0125/MENTOR/1, POWER0126/MENTOR/1 dotyczącym
wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług wsparcia mentorskiego
i POWER0125/DORADCA/1, POWER0126/DORADCA/1 dotyczącym wyłonienia wykonawcy
odpowiedzialnego za świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom w ramach
projektów „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej
aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model
mentoringu” i „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu”.

Pytanie 1:
„Odnośnie mentoringu:
- Czy jeden mentor pracuje tylko z jednym podopiecznym w ramach jednego projektu czy może
pracować z większą ilością podopiecznych?”
Odpowiedź 1:
Mentor w ramach jednego Projektu może pracować z większą liczbą podopiecznych, przy zachowaniu
wymogu maksymalnej liczby godzin pracy w miesiącu.
Pytanie 2:
„Odnośnie mentoringu:
- Czy jeden oferent, dysponujący odpowiednią ilością osób zdolnych do wykonania zamówienia może
złożyć ofertę na realizację całego zamówienia lub większej jego części? Jeśli tak, ile osób ma być
objętych tym wsparciem w ramach każdego projektu i ilu wymagają Państwo mentorów?”
Odpowiedź 2:
O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o kwalifikacjach wskazanych w pkt. III
Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 5 Wykonawców.
W ramach każdego Projektu wsparciem ma zostać objętych łącznie 70 uczestników. Zamawiający
wskazuje, iż w formularzu oferty (Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego) należy wskazać kwotę
wynagrodzenia brutto za jedną godzinę usługi.
Pytanie 3:
„Odnośnie doradztwa zawodowego:
- Czy jeden oferent, dysponujący odpowiednią ilością osób zdolnych do wykonania zamówienia może
złożyć ofertę na realizację całego zamówienia lub większej jego części? Jeśli tak, ile osób ma być
objętych tym wsparciem w ramach każdego projektu i ilu wymagają Państwo doradców zawodowych?”
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Odpowiedź 3:
O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o kwalifikacjach wskazanych w pkt. III
Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru maksymalnie 5 Wykonawców.
W ramach każdego Projektu wsparciem ma zostać objętych łącznie 70 uczestników. Zamawiający
wskazuje, iż w formularzu oferty (Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego) należy wskazać kwotę
wynagrodzenia brutto za jedną godzinę usługi.
Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

