
 

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
dot. przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych przez doradcę zawodowego 

 
Dane Zleceniobiorcy/Wykonawcy: 

………………………………………………….……………………… 

………………………………………………….……………………… 

………………………………………………….……………………… 

Tel: ………………………………………………….……..………… 

e-mail: ………………………………………………….…………… 

data: …………………………………………………………………. 

 

W związku z realizacją przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność w Stoczni 
Gdańskiej projektu nr RPWM.10.03.00-28-0005/15-00 pt. „3 kroki do sukcesu - własna firma szansą 
na zatrudnienie w Olsztynie i powiecie olsztyńskim”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek 
Pracy, Działanie 10.3. Rozwój samozatrudnienia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2014-2020, niniejszym oświadczam, że oferuję przeprowadzenie spotkań 
rekrutacyjnych z kandydatami do udziału w ww. projekcie w ramach których przeprowadzona 
zostanie diagnoza predyspozycji, postawy i cech związanych z przedsiębiorczością, 
komunikatywnością i motywacją; predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej (ocena w zakresie m.in. kompetencji, wykształcenia, doświadczenia i 
predyspozycji przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi diagnozujących predyspozycje/ 
kompetencje przedsiębiorcze) oraz dokonanie oceny kandydatów wraz z przygotowaniem 
rekomendacji dotyczących potrzeb poszczególnych kandydatów w zakresie późniejszego wsparcia 
doradczego oraz szkoleniowego.  
 

Wysokość wynagrodzenia określam w kwocie …………………………… zł brutto za przeprowadzenie                       
1 godziny spotkania rekrutacyjnego/opracowania niezbędnych ocen kandydata.   
 

Oświadczam, iż realizacja ww. czynności następować będzie na podstawie: 

□   Umowy zlecenia 

□  Umowy o wykonanie usługi przez osobę fizyczną prowadzącą działalność   

gospodarczą 
 

Oświadczam, iż posiadam wykształcenie wyższe (psychologia kierunek dot. doradztwa zawodowego 
albo studia podyplomowe kierunkowe), odpowiednie kompetencje i min. 2-letnie doświadczenie 
zawodowe w pracy na stanowisku doradcy zawodowego. Wykorzystuję innowacyjne metody 
aktywizacji zawodowej i posiadam uprawnienia/licencje obejmujące wykorzystywane narzędzia do 
diagnozowania predyspozycji/kompetencji przedsiębiorczych. Ponadto oświadczam, że 
uzyskałam/em konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń. Zostałem również poinformowany/a, że dla każdego kandydata zaplanowano ogółem 4 
godziny (w tym 3 godziny spotkania z kandydatem oraz 1 godzina na przygotowanie podsumowania 
oceny kandydata). 
 
 
 

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


