Gliwice, 3 września 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI REKRUTERA – SPAWACZA, DORADCY
ZAWODOWEGO – INŻYNIERA SPAWALNIKA, COACHA – SPAWALNIKA, WYKŁADOWCY CZĘŚCI
TEORETYCZNEJ I TRENERA CZEŚCI PRAKTYCZNEJ KURSU SPAWANIA METODĄ MAG 135
1. Nazwa i numer projektu: „Kwalifikacje spawacza dla osób pozostających bez pracy do 29 lat”
nr WND-POWR.01.02.01-24-0023/17
2. Beneficjent: Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o.
3. Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 31.07.2019
4. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada udokumentowania rozeznania rynku (powyżej 20 tys. zł
netto i poniżej 50 tys. zł netto)
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Łużycka 16
7. Grupa docelowa projektu:
20 os. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zgodnie z def. młodzieży NEET,
niezarejestrowanych w PUP (z wyłączeniem gr .doc. 1.3.1 POWER) zamieszkałych w woj. śląskim w
wieku 18- 29 lat.
8. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór osób na stanowiska:
a)

Rekruter - spawacz

b)

Doradca zawodowy – inżynier spawalnik

c)

Coach - spawalnik

d)

Wykładowca szkolenia spawacz metodą MAG podstawowy cz. teoretyczna

e)

Trener szkolenia spawacz metodą MAG podstawowy cz. praktyczna

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde ze wskazanych stanowisk.
Formy wsparcia realizowane będą w dni robocze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w
okresie wrzesień 2018 – kwiecień 2019.
Wynagrodzenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby edycji szkoleniowych i liczebności grup.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonawców usług wymagany jest
bezwzględnie wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dotyczy części d i e) lub wpis do Krajowego
Rejestru Agencji Zatrudnienia (dotyczy części a,b i c).

Wymagania i zakres prac na stanowiskach objętych przedmiotem zamówienia:
a.

Rekruter – spawacz

Wymagania: wykształcenie techniczne, uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG 135, min. 5 –
letnie doświadczenie w branży spawalniczej, stanowisko pracy kierownicze związane z nadzorem
pracowniczym
Zakres prac: rekrutacja uczestników projektu tj. ocena kandydatów pod względem umiejętności
technicznych, jak i wiedzy bazowej dotyczącej spawania, ocena predyspozycji kandydata do
wykonywania zawodu spawacza, ocena zbieżności wykształcenia lub doświadczenia zawodowego z
zawodem spawacza
Wymiar czasu pracy rekrutera - spawacza: 2 h/os. * 20 os. = 40 h
b.

Doradca zawodowy – inżynier spawalnik

Wymagania: wykształcenie wyższe inżynierskie ze specjalnością spawalnictwo, Europejski Inżynier
Spawalnictwa, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w realizacji
doradztwa zawodowego w przedmiocie oferty
Zakres prac: doradztwo zawodowe w zakresie określenia celu zawodowego w kontekście
realizowanego projektu, ustalenie działań do samodzielnej realizacji, wskazanie kursu zawodowego
adekwatnego do posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego
Wymiar czasu pracy doradcy zawodowego – inżyniera spawalnika: 3 h/os. * 20 os. = 60 h
c.

Coach - spawalnik

Wymagania: wykształcenie wyższe inżynierskie ze specjalnością spawalnictwo, Międzynarodowy
Inżynier Spawalnik, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w realizacji
poradnictwa zawodowego w przedmiocie oferty
Zakres prac: poradnictwo zawodowe w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego w zakresie
spawalnictwa, w tym kształcenia specjalistycznego (m.in. kursy specjalistyczne, egzaminy,
samokształcenie), podmioty prowadzące kształcenie, omówienie zagadnień spawalniczych
przydatnych na stażu zawodowym nie ujętych w programie kursu m.in. rysunek techniczny, normy
spawalnicze, barier zidentyfikowanych podczas realizacji kursu spawania.
Wymiar czasu pracy coacha - spawalnika: 2 h/os. * 20 os. = 40 h
d.

wykładowca części teoretycznej kursu spawania MAG podstawowy

Wymagania: wykształcenie wyższe inżynierskie, uprawnienia Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa,
uprawnienia pedagogiczne, min. 5 – letnie doświadczenie trenerskie
Wykładowca części teoretycznej kursu spawacza MAG podstawowy przeprowadzi zajęcia części
teoretycznej zgodnie z programem zatwierdzonym przez Instytut Spawalnictwa Kursu spawania
blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG.
Wymiar pracy wykładowcy części teoretycznej: 1 edycja po śr. 10 osób po 25 jl/edycja
e.

trener części praktycznej kursu spawacza MAG podstawowy

Wymagania: wykształcenie min. średnie techniczne, certyfikat Instytutu Spawalnictwa
potwierdzający uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG 135, min. 2 lata doświadczenia
trenerskiego.

Trener części praktycznej kursu spawacza MAG podstawowy przeprowadzi zajęcia części praktycznej
zgodnie z programem zatwierdzonym przez Instytut Spawalnictwa Kursu spawania blach i rur
spoinami pachwinowymi metodą MAG.
Wymiar pracy trenera części praktycznej: 2 edycje po śr. 10 osób po 120 jl/edycja.
Beneficjent dokona wyboru 1 osoby na stanowiska wskazane w części a,b,c,d oraz max. 2 osób na
stanowisko wskazane w części e.
Celem udokumentowania wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędne jest złożenie CV lub
zaświadczeń / dyplomów potwierdzających kwalifikacje.
9.

Kryterium wyboru ofert:

Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie kompletu dokumentów wymaganych w
punkcie 8 (ocena 0 – nie spełnia, 1 – spełnia). Oferty, które spełnią wymóg kompletności zostaną
ocenione zgodnie z kryterium ceny: waga 100%.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
Kryterium cena:
P min
An = ----------------------------- x 100 pkt.
Pn
An – liczba punktów przyznanych ofercie podlegającej ocenie za kryterium cenowe
P min – cena minimalna wśród ważnych ofert
P n – cena zaproponowana przez Wykonawcę
Kryterium stosowane jest do każdej z części zamówienia oddzielnie.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym składki ZUS i podatki.
10.Termin i miejsce składania ofert
Prosimy o składanie oferty (osobiście, e-mailem lub pocztą) do dnia 10 września 2018 r. do godz.
9.00 zgodnie z załączonym formularzem oferty w Biurze Projektu.
Zakład Doskonalenia Kadr – KOMAG sp. z o.o.
Ul. Łużycka 16
44-101 Gliwice
Tel. 32/ 237 48 20
e-mail: spawacz@zdk-komag.pl
Osoba do kontaktu: Justyna Juroszek
11. Upublicznienie
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.zdk-komag.pl zakładka „Projekty unijne”
oraz dostarczone do trzech potencjalnych wykonawców usług.
Załączniki: Załącznik 1 Formularz oferty

