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Sondaż mający na celu oszacowanie wartości zamówienia 

na usługę przeprowadzenia warsztatów z zakresu kreowania wizerunku 

 połączonych z usługą stylisty dla uczestników projektu 

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, 

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

1.1. Charakterystyka uczestników projektu: 

47 osób w wieku 18-24 lata, biernych zawodowo, niekształcących się i nieszkolących się 

(tzw. grupa NEET), nie posiadających kwalifikacji zawodowych, posiadających niskie 

kwalifikacje zawodowe lub posiadających kwalifikacje zawodowe niedostosowane do 

rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wywodzących się z rodzin 

niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami 

społecznymi (w tym osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) 

1.2. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie, osobno dla kobiet i mężczyzn, warsztatów 

z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty w wymiarze 10 godz./os. dla 

maksymalnie 47 osób w 5 miejscowościach województwa opolskiego w miejscu 

wskazanym przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zapewni odpowiednie warunki 

lokalowe i techniczne niezbędne do rzetelnego wykonania usługi.  

1.2.1. Przedmiot zamówienia należy przeprowadzić w trzech modułach: 

 

Moduł 1: obejmuje zajęcia teoretyczne uświadamiające młodzieży, że w dzisiejszych czasach 

nasz wygląd, ubiór, wizerunek ma wpływ na ocenę naszych kompetencji. Celem zajęć jest 

zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobu autoprezentacji oraz dbania 

o siebie. Poprzez nabycie umiejętności związanych z regułami dress codu, sposobów 

autoprezentacji oraz wizażu młodzi ludzie nabędą pewność siebie, co będzie niezwykle pomocne 

w sytuacjach występujących w życiu zawodowym.  

Moduł 2: obejmuje warsztaty ukierunkowane na kreowanie wizerunku profesjonalnego 

pracownika, dobrane indywidualnie w zależności od potrzeb i płci uczestnika. Specjalista w tym 

zakresie ma doprowadzić do zmiany wizerunku każdego uczestnika, która musi zostać 

poprzedzona indywidualną konsultacją mającą na celu zaplanowanie zakresu zmiany. W tej części 

każdy uczestnik musi zostać objęty m.in. usługą w gabinecie fryzjerskim i kosmetycznym.  

Moduł 3: zawiera usługę stylisty, która ma pomóc każdemu uczestnikowi podczas zakupu stroju 

odpowiedniego na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Przykładowy zestaw dla 

uczestniczki: spódnica, bluzka koszulowa, buty. Przykładowy zestaw dla uczestnika: spodnie, 

koszula, krawat, buty. Mogą to być również inne stroje uznane przez stylistę za stosowne 

(garsonka, sukienka, garnitur itp.). Zaleca się aby zakupy były realizowane indywidualnie lub w 

małych grupach w zależności od możliwości organizacyjnych ustalonych ze stylistą oraz 

opiekunem.  

 

Zamawiający wymaga aby efekt końcowy metamorfozy został udokumentowany fotograficznie 

 

1.3. Zamawiający wymaga, by warsztaty zawierały następujący minimalny zakres tematyczny: 

1.3.1. Podstawowe zasady dress codu. 

1.3.2. Autoprezentacja – wizerunek podczas rozmów kwalifikacyjnych i w pracy, analiza 

kolorystyczna, analiza sylwetki pod kątem doboru fasonów oraz rozmiarów ubrań, 

„przegląd szafy” – nowe stylizacje ze starych ubrań.  
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1.3.3. Wizerunek profesjonalnego pracownika – rola stroju, dodatków, fryzury, makijażu w 

komunikacji niewerbalnej.  

1.3.4. Indywidualne konsultacje – pielęgnacja twarzy, manicure, pedicure, technika 

wykonywania makijażu na różne okazje, dobór odpowiedniego do sylwetki stroju, 

fryzury.  

1.3.5. Metamorfoza każdego z uczestników: 

- indywidualna usługa fryzjerska – zabiegi chemiczne i/lub pielęgnacyjne i/lub 

strzyżenie włosów, ułożenie fryzury, porady dotyczące pielęgnacji włosów.  

- indywidualna porada kosmetyczna – pielęgnacja twarzy, manicure, pedicure, 

makijaż; 

- zakup odpowiedniego stroju dla każdego z uczestników;  

1.4. Każda godzina warsztatów musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem uczestnika i 

osoby prowadzącej zajęcia (dziennik zajęć). 

1.5. Łączna maksymalna ilość osób objęta wsparciem wynosi 47 osób.  

1.6. Warsztaty odbywać się będą w pięciu miejscowościach: Kędzierzyn – Koźle, Nysa, 

Prudnik, Brzeg, Kluczbork.  

1.7. Warsztaty będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, zgodnie 

z harmonogramem uzgodnionym z koordynatorem lokalnym działającym z ramienia 

Prowadzącego postępowania. W uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody 

Koordynatora lokalnego, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w innych godzinach oraz w 

soboty i niedziele, zachowując formę pisemną ustaleń. Ostateczny termin realizacji nie 

może ulec zmianie.  

1.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości osób biorących udział w 

warsztatach, przy czym łączna ilość 47 osób jest ilością maksymalną. Przy rozliczeniu 

Prowadzący postępowanie zapłaci za faktyczną ilość osób, a w przypadku skreślenia z 

listy uczestników projektu w trakcie trwania umowy, Prowadzący postępowanie zapłaci za 

szkolenie tej osoby, proporcjonalnie do ilości odbytych godzin.  

1.9. Warsztaty mogą przeprowadzić wyłącznie trenerzy posiadający wykształcenie 

wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia, a ich doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie 

wynosi minimum 2 lata.  

1.10. Prowadzący postępowanie dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem wg miast. 

Oferty można składać na jedną część (miejscowość), kilka części (miejscowości) lub na 

wszystkie zgodnie z podziałem przedstawionym w tabeli poniżej: 

 

 
Część 

Miejscowość 

Maksymalna 

liczba 

uczestników 

Średnia liczba 

godzin realizacji 

warsztatów/os. 

Część nr 1 Kędzierzyn – 

Koźle 

9 (w tym 4K, 

5M) 
9 

Część nr 2 
Nysa 

10 (w tym 6K, 

4M) 
10 

Część nr 3 
Prudnik 

10 (w tym 7K, 

3M) 
10 

Część nr 4 Brzeg 8 (w tym 5K, 8 
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3M) 

Część nr 5  
Kluczbork 

10 (w tym  8K, 

2M) 
10 

 RAZEM: 47 (w tym 30K, 17M) 

 

 

Wszystkie wymagania dotyczące zamówienia obowiązują dla każdej części osobno oraz 

łącznie w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część.  

1.11. Prowadzący postępowanie dopuszcza możliwość powierzenie wykonania części lub 

całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.  

1.12. Realizacja zadania przewidziana została na okres od podpisania umowy do maja 2018 r.  

 

2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;  

 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;  

 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Prowadzącego postępowanie z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;  

 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych 

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;  

 Prowadzący postępowanie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;   

3. Prowadzący postępowanie wymaga aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie 

koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów przygotowujących do 

usamodzielnienia się, łącznie z kosztami wynikającymi z: 

 Zatrudnienia wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia;  

 Zapewnienia na swój koszt, w mieście, w którym szkoli się grupa, sali wykładowej oraz 

gabinetu kosmetycznego i fryzjerskiego (z wyjątkiem zajęć teoretycznych w Prudniku – 

salę wykładową zapewnia Prowadzący postępowanie); 

 Zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć;  

 Usług fryzjerskich i kosmetycznych;  

 Zakup strojów – średnio 700 zł/os.  

 Dojazdów uczestników na zakupy; 

 Innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia;  

4. Składanie ofert dotyczących szacowania wartości netto zamówienia 

4.1. Oferty dotyczące szacowania wartości netto niniejszego zamówienia należy składać na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia w terminie do 22.02.2018 r. do 

godz. 15:00: 

 W formie elektronicznej: 

- e –mailem na adres: mbp@ohp.opole.pl  

4.2. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny: (77) 456 00 23 lub 

(77) 456 00 40 

     5. Miejsce publikacji ogłoszenia: 

 Strona internetowa: www.opolska.ohp.pl  

 
 
 
 

mailto:mbp@ohp.opole.pl
http://www.opolska.ohp.pl/
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