
 
  

 

Białystok, 01.03.2018r. 
Szanowni Państwo,   
 

W związku z realizacją projektu „Od aktywności do zatrudnienia” realizowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność 
zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia 
oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 
mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD.02.01.00-20-0169/16 zawartej z 
Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzki Urzędem Pracy w Białymstoku - realizator projektu T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z o.o., Ogłasza dodatkowy nabór na Doradcę Zawodowego do przeprowadzenia zajęć:  
 

 

Zad. 1 – Wsparcie doradcze 
 Spotkania indywidualne, 2 godz. zegarowe/osobę, 1 osoba – łącznie 2 godz.  
Termin rozpoczęcia zajęć grupy nr 2: III 2018 
Miejsce realizacji: Białystok  
 

Zad. 2 - Poradnictwo zawodowe  - Indywidualny Plan Działania -  1 osoba – łącznie 4 godz.  
 Spotkania indywidualne, 4 godz. zegarowe /osobę  
Termin rozpoczęcia zajęć grupy nr 2: III 2018 
Na każdego uczestnika wsparcia przypadają  4 godziny  – 2 spotkania po 2 godziny 
Miejsce realizacji: Białystok  
 

Zad. 3 - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy   
 Spotkania grupowe, 32 godz. dydaktycznych /grupę -  12 osób – łącznie 32 godz./ grupę 
Termin rozpoczęcia zajęć: III 2018 
Na każdego uczestnika wsparcia przypada 32 godziny – 4  spotkania po 8 godzin dydaktycznych 
Miejsce realizacji: Białystok  

 

Warunki jakie powinien spełniać Doradca Zawodowy: 
 posiadać wykształcenie wyższe  
 posiadać niezbędne uprawnienia wynikające m.in. z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (np. licencja Doradcy Zawodowego/studia podyplomowe/kursy uzupełniające 
z zakresu zawodowego, itp.)  

 posiadać doświadczenie w pracy z dorosłymi (w tym: osobami bezrobotnymi i biernymi zawodowo) 
 
 

Kryteria oceny oferty:  
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące 
kryterium: najniższa cena. 

 

Kontakt: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów  w sprawie niniejszego zapytania jest: 
Agnieszka Stankiewicz – Koordynator Projektu, e-mail: agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl 
tel. 85 74 89 132  
 

Data i miejsca złożenia oferty: 
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:  
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok lub 
 e-mail:  agnieszka.stankiewicz@computerplus.com.pl z dopiskiem „Oferta – nabór na Doradcę Zawodowego 
do projektu „Od aktywności do zatrudnienia” w terminie do 07.03.2018 do godz. 15.00 
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 
Z góry dziękujemy za odpowiedź. 
 
 



 
  

 

Załącznik 1 – do Zapytania ofertowego   
w ramach projektu „Od aktywności do zatrudnienia”  

 

 

……………………………………     ………………………………….. 

……………………………………                       miejscowość i data 

…………………………………… 
Imię i nazwisko, adres zamieszkania 

 

 

Formularz cenowy 
 

W związku z realizacją projektu „Od aktywności do zatrudnienia” realizowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność 
zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia 
oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 
mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 

 

Oferuję przeprowadzenie zajęć za kwotę: 

Zad. 1 - Wsparcie doradcze  

za kwotę …………..………………………………..…………….……PLN brutto/godzinę zegarową 

słownie:…………………………................................................................................................................... 

Zad. 2 - Poradnictwo zawodowe  - Indywidualny Plan Działania 

za kwotę …………..……………………………………………..….…… PLN brutto/godzinę zegarową 

słownie:……………………………………………………………………...................................................................... 

Zad. 3 - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy  

za kwotę …………..……………………………………………..….…… PLN brutto/godzinę dydaktyczną 

słownie:……………………………………………………………………...................................................................... 

 

................................................ 
data i podpis oferenta 

 
W załączeniu: 
 CV  
 Referencje 
 Dyplomy 
 Zaświadczenia 
 
   



 
  

 

Załącznik 2 – do Zapytania ofertowego   
w ramach projektu „Od aktywności do zatrudnienia” 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY 

1. Stanowisko w projekcie: DORADCA ZAWODOWY 
2. Nazwisko:    
3. Imię:     
4. Data urodzenia:  
5. Stan cywilny:    
6. Wykształcenie: 

 
Nazwa uczelni, ośrodka szkoleniowego 
Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

Uzyskane stopnie lub dyplomy: 

  

  

 

7. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 
podstawowy). 

 

Język obcy Czytanie Mowa Pisanie 

    

    

8. Członkostwo w organizacjach zawodowych:  

9. Inne umiejętności:  

10. Kluczowe kwalifikacje (związane z projektem): 

11. Doświadczenie zawodowe:  

 
Daty:  
od (m-c/rok)  
do (m-c/rok) 

Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków 

     

     

     

 

12. Doświadczenie społeczne (związane z programem/projektem)  

13. Inne (np. publikacje, odbyte szkolenia, kursy itp.) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

  

 
…………………………………..      …………………………………… 
data, miejscowość            podpis 

          



 
  

 

 

Załącznik 3 – do Zapytania ofertowego   

w ramach projektu „Od aktywności do zatrudnienia” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………. potwierdzam dane zawarte w moim życiorysie zawodowym i 

deklaruję udział w projekcie “Od aktywności do zatrudnienia”, którego autorem jest T-Matic Grupa Computer 

Plus sp. z o.o.  

Ponadto deklaruję gotowość do pełnienia obowiązków związanych z powierzoną mi funkcją zgodnie z zakresem 

i w czasie przewidzianym w projekcie.  

 

Imię i nazwisko  

Funkcja w projekcie DORADCA ZAWODOWY 

Podpis  

Data  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


