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Poznań, 05.05.2020 r. 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak 
ul. Św. Czesława 8/13, 61-575 Poznań 
NIP 693200390, REGON  301325203 
tel. 720 850 500 
 
Szacowanie dotyczy planowanych usług doradczych/eksperckich do realizacji w projekcie 
finansowanym ze środków unijnych w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa. 
 
Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak wraz z duńskim Partnerem, zaprasza Państwa do złożenia 
oferty szacunkowej niezbędnej do przygotowania projektu, którego celem jest wypracowanie 
wspólnie z Partnerem ponadnarodowym i wdrożenie rozwiązań ( dalej „model”) na rzecz 
utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym 
(dalej grupa docelowa określana będzie „50+”). 
 
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1.Przedmiotem wyceny jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w charakterze Eksperta/tki 
w ramach realizacji Projektu. 
Produkt w projekcie ma charakter dualny i kierowany jest do: 
- MMŚP w Polsce, w tym zakresie model obejmuje: opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania 
wiekiem, opracowanie i wdrożenie programu przekwalifikowania pracowników 50+, wymiany 
międzypokoleniowej, mentoringu, stworzenie platformy SilverGeneration, 
- pracowników 50+  w tym zakresie model obejmuje: opracowanie programu wsparcia pracowników 
50+, elastycznych form zatrudnienia, podnoszenia/uzpełniania kwalifikacji, utworzenia miejsc 
rehabilitacji tzw.Reha Room. 
 
Zakres prac Eksperta/tki w projekcie:  

a) Ekspertyzy w ramach etapu przygotowanie modelu (średnio 96 godzin/ekspert/tka, w Polsce 
lub w Danii – wyjazd bezkosztowy dla eksperta/tki); 

b) Analiza efektów testowania modelu wśród MMŚP w Polsce i pracowników 50+ (średnio  
12 godzin/ekspert/tka, w Polsce); 

c) Opracowanie ostatecznej wersji produktu wraz z wypracowaniem rekomendacji (średnio 
36 godzin/ekspert/tka, w Polsce); 

d) Możliwość wystąpienie na konferencji upowszechniającej (2 wystąpienia, maksymalnie 
1 godzina/ekspert/tka, w Polsce). 

Łącznie przewiduje się zaangażowanie w wymiarze ok. 146 godzin/ekspert/tka. 
 
2. Przewidziany okres rozpoczęcia realizacji: IV kwartał 2020 roku. 
3. Świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 realizowane będzie w oparciu o umowę o dzieło 
lub współpracy i rozliczane będzie w oparciu o rachunek lub w przypadku Oferentów prowadzących 
działalność gospodarczą w oparciu o fakturę – wyliczoną na podstawie ilości godzin przepracowanych 
na rzecz zlecenia oraz kwotę brutto za godzinę podaną w ofercie.  
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4. Godzinowe zaangażowanie dla danej osoby wynikać będzie z harmonogramu prac ustalanych przy 
realizacji zleceń przez Zamawiającego. Dokładny termin i godziny konsultacji będą ustalane 
indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zamówienia, w wyniku negocjacji z Instytycją 
Pośredniczącą.  
 
III. WYMAGANIA WOBEC EKSPERTA/TKI  
1. Posiadają co najmniej pieć lat doświadczenia zawodowego w zakresie dotyczącym ekspertyz. 
2. Posiadają wykształcenie wyższe. 
3. Posiadają wiedzę specjalistyczną z co najmniej jednego obszaru np. wykształcenie tematyczne 
lub publikacje tematyczne. 
4. Mile widzialne doświadczenie w realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym. 
5. W przypadku oferty składanej przez przedsiębiorstwo Oferent musi na stałe współpracować z 
osobą spełnającą wymagania określone w punktach od 1 do 4. 
6. Akceptują treść niniejszego szacowania wartości zamówienia – złożenie oferty jest uważane  
za akceptację treści szacowania wartości zamówienia. 
7. Nie są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
 
IV. INFORMACJE: 
 
1. Szacowaną wartość zamówienia prosimy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 
12.05.2020 r. na adres projekty@akademia-slonca.pl na wzorze stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania. 
2. Szczegółowych informacji udziela Pan Patryk Piwko e-mail: p.piwko@akademia-slonca.pl 
tel.: 720 850 500. 
3. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku oraz 
uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego przedsięwzięcia; nie stanowi również 
zobowiązania Firmy do przyjęcia którejkolwiek z potencjalnych ofert. 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz szacowania wartości zamówienia 

Więcej informacji o projektach realizowanych przez Zamawiającego na stronie:  

www.akademia-slonca.pl 
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FORMULARZ SZACOWANIA 

 

Dane Oferenta (prosimy zaznaczyć właściwe): 
� Osoba fizyczna 
� Osoba prowadząca działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) 
� Podmiot gospodarczy (wpis do KRS i innych) 
 
Nazwa firmy/  
Imię i nazwisko:  
 

 
 
 

Adres prowadzenia 
działalności/adres 
zamieszkania: 

 

Telefon: 
 

 

E-mail: 
 

 

NIP/REGON (jeśli dotyczy): 
 

 

 

Przedstawiam/y zakres i wycenę ekspertyz w ramach projektu opisanego w szacowaniu wartości 
dla firmy Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak z dnia 05.05.2020 r. 

Uwaga: prosimy uzupełnić tylko ten/te zakres/sy, w których Oferent/tka spełnia warunki udziału – 
można dołączyć CV 

Lp. Zakres ekspertyzy Cena netto za  
1 godzinę usługi 

Cena brutto za  
1 godzinę usługi 

1. Ekspert/tka ds. strategii zarządzania wiekiem   

2. Ekspert/tka ds. kwalifikacji i kompetencji pracowników 50+   

3. Ekspert/tka ds. rynku pracy pracowników 50+   

4. Ekspert/tka ds. mentoringu i flexlicurity   

5. Ekspert/tka ds. zdrowia i rehabilitacji pracowników 50+   

6. Ekspert/tka ds. digitalizacji materiałów dla pracowników 50+   

7. Ekspert/tka ds. ergonomii pracy   

8.  Ekspert/tka ds. promocji i upowszechniania   

 
Cena szacunkowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek VAT 
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
 
 

                                                                                                                  
.................................................. 

                                                                                                                podpis osoby upoważnionej 

Załącznik nr 1 – Formularz szacowania wartości zamówienia 

 


