
   

 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS. Nr KRS 
0000319002, NIP 7811830147. Kapitał zakładowy w wysokości 67.300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100). 

 

Globalnet Sp. z o.o. ul. Ratajczaka 20/18A, 61-815 Poznań 
tel: +48 61 223 86 02 , www.globalnet.com.pl 

 

 
 

 

 
Rozeznanie rynku – Wynajmu sal do spotkań indywidualnych – Podnieś swoje 
kwalifikacje – zainwestuj w przyszłość 
 
W zawiązku z realizacją projektu Podnieś swoje kwalifikacje – zainwestuj w przyszłość 
RPWP.06.02.00-30-0079/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sal  związanego 
ze spotkaniami indywidualnymi uczestników projektu z Doradcą zawodowym, Psychologiem 
i Pośrednikiem pracy. Ilość spotkań jest uzależniona od zapotrzebowania każdego z 
uczestników, na każdego uczestnika przypadają: 3 godziny spotkań z Doradcą zawodowym, 2 
godziny spotkań z Psychologiem oraz 2 godziny spotkań z Pośrednikiem pracy.  Prosimy 
podać cenę brutto za godzinę wynajmu sal. Ofertę prosimy przesłać na mail 
info@globalnet.com.pl, lub na adres firmy Globalnet Sp. z o.o. (Oferent może skorzystać z 
Załącznika 1, przy sporządzaniu oferty). W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego z naszym biurem 612238602.   
 
Poniżej znajdą Państwo opis projektu.  
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
2019-09-01  r. – 2021-04-30 r. 
 
OPIS PROJEKTU: 

Projekt skierowany jest do 100 osób dorosłych z woj.wlkp 72 kobiet (K) i 28 mężczyzn(M) ( 
do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, również pracujących powyżej 29 roku życia 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tzn z jednej z grup; 1gr. . 
osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich 
kwalifikacjach, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, 2 gr. . osoby ubogie pracujące, os. 
zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-
prawnych . Celem projektu jest zwiększenie aktywności os bezrobotnych, biernych 
zawodowo i pracuj. i poziomu zatrudnienia poprzez wzrost kompetencji i doświadczeń 
zawod. Cel zostanie osiągnięty od 1.09.2019- 30.04.2021. W ramach projektu osoby 
otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące wszystkie formy pomocy, które zostaną 
zidentyfikowane u danego uczestnika : identyfikację potrzeb, diagnozę potrzeb 
szkoleniowych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, 
szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, jak 
niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane 
do indywidualnych potrzeb UP określonych w Indywidualnym Planie Działania (IPD). Projekt 
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zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla os. z grupy 1 - 42% i dla osób z grupy 2 -
wskaźnik efektywności zawodowej - 13% i dla 3 gr. - 52%. 
Projekt zakłada szkolenia zawodowe dla 100% UP, które odpowiadać będą bieżącym 
potrzebom rynku pracy, szkolenia te prowadzić będą do zdobycia kwalifikacji lub 
kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie ( na podstawie 
danych z badania Barometr zawodów). 
Projekt jest skierowany w 20% do osób zamieszkujących miasta średnie ( w rozum. 
przepisów Kc). 
Działania w ramach projektu: 
- Opracowanie IPD, 
- Doradztwo zawodowe w znalezieniu stażu, 
- Poradnictwo zawodowe, 
- Szkolenia, kursy, 
- Staże zawodowe 
- Pośrednictwo pracy 

Z poważaniem 
Globalnet Sp. z o.o. 
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Formularz rozpoznania rynku do oszacowania wartości usługi 

 
 
 

polegającej na wynajmie sal do realizacji spotkań indywidualnych przez Doradcę 
zawodowego, Psychologa i Pośrednika pracy z uczestnikami projektu Podnieś swoje 
kwalifikacje – zainwestuj w przyszłość RPWP.06.02.00-30-0079/18 dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020,  
 
 

Zadanie Wartość jednostkowa brutto (w 
przeliczeniu na 1 godzinę najmu) w 

PLN 

Wynajem sal na spotkania indywidualne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                                                                          ………………………………….......... 
(miejscowość, data)       podpis Oferenta 
 
 
 
 


