Białystok, dnia 09.01.2012 r.

RK.4413-3/EG/10
Zamawiający :
Województwo Podlaskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Tel. 085 74 97 200
fax 085 74 97 209
Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych
miejsc pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku poszukuje osoby, posiadającej
ogólną wiedzę nt. funkcjonowania zielonego rynku pracy w województwie podlaskim, celem
opracowania merytorycznego „Rekomendacja nt. rozwoju Zielonych Miejsc Pracy w województwie
podlaskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
pisma.
Warunkiem podpisania umowy na opracowanie Rekomendacji będzie:
1. Spełnienie minimalnych oczekiwań określonych w Załączniku nr 1.
2. Złożenie informacji o osobie przewidzianej do wykonania zamówienia zgodnie z
Załącznikiem nr 2.
3. Zaakceptowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oferty złożonej przez
Wykonawcę.
O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena.
Odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oczekuję do 16.01.2012 do godz. 15.30.
W przypadku pojawiających się pytań proszę o kontakt z Panią Elżbietą Gorczkowską e-mail:
elzbieta.gorczkowska@wup.wrotapodlasia.pl, tel. 85/74 97 254

Janina Mironowicz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia
I. Informacje ogólne
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne dokumentu pn. „Rekomendacja nt.
Zielonych Miejsc Pracy w województwie podlaskim” wypracowanej w ramach projektu z
komponentem ponadnarodowym pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc
pracy” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwanego dalej Projektem.
II. Zakres merytoryczny
Wypracowanie „Rekomendacji nt. rozwoju Zielonych Miejsc Pracy w województwie podlaskim” jest
jednym z zadań Projektu, realizowanym w partnerstwie publiczno-społecznym działającym na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich w obrębie zielonych miejsc pracy. Rolą podmiotów zaangażowanych w
przedmiotowe w partnerstwo jest wymiana informacji i doświadczeń z obszaru zielonych technologii
i zielonych miejsc pracy, a także wymiana informacji i doświadczeń z zakresu realizacji działań
wspierających zatrudnienie i integrację z rynkiem pracy osób pozostających bez zatrudnienia w
obszarze zielonego rynku pracy podczas cyklicznych spotkań przedstawicieli podmiotów
zaangażowanych w partnerstwo. Rekomendacja bazować będzie więc na spostrzeżeniach i
zapotrzebowaniu przedstawicieli organizacji, które tworzą partnerstwo publiczno-społeczne, jak
również na opracowanej w ramach projektu Analizie zielonego rynku pracy dla woj. podlaskiego
oraz Publikacji nt. funkcjonowania zielonych miejsc pracy na terenie krajów partnerskich i określać
powinna kierunek oraz zakres działania w obszarze zielonych miejsc pracy w województwie
podlaskim.
Przewiduje się, że Rekomendacja zawierać będzie opinie, stanowiska przedstawicieli różnych grup
rynku pracy: instytucji rynku pracy, pracodawców, organizacji pozarządowych itp. nt. uwarunkowań
społecznych i przyrodniczych, potencjału technicznego oraz możliwości finansowych w zakresie
tworzenia zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim.
Rekomendacja powinna być materiałem kompleksowym zawierającym informacje według
poniższego schematu:
1. Wprowadzenie.
2. Ogólne informacje dotyczące tematyki zielonych miejsc pracy.
3. Opis istniejących zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim (na wybranych
przykładach przekazanych m.in. przez Zamawiającego).
4. Opis obszarów (sektorów gospodarki), w których mogłyby rozwijać się zielone miejsca
pracy w województwie podlaskim.
5. Wskazanie i opis rekomendowanych kierunków kształcenia pod kątem zatrudniania w
sektorze zielonej gospodarki.
6. Opis możliwych źródeł finansowania powstawania i rozwoju przedsiębiorstw działających w
obszarze zielonej gospodarki
7. Podsumowanie/Wnioski.
8. Bibliografia
9. Spis treści.

Rekomendacja powinna być swoistym wsparciem w projekcie przy określaniu kierunków
kształcenia 150 osób pozostających bez zatrudnienia. Opracowanie to powinno być pomocne
również przy świadczeniu usług doradczych przez doradców ds. zielonych miejsc pracy
wykształconych w ramach przedmiotowego projektu. Ponadto, jej zakres merytoryczny powinien
mieć taką wartość aby mógł posłużyć:
- pracownikom publicznych służb zatrudnienia – do tworzenia planów szkoleniowych, w doradztwie
zawodowym, pośrednictwie pracy,
- szkołom zawodowym oraz instytucjom edukacyjnym, w tym uczelniom wyższym – przy
dostosowaniu kierunków i programów kształcenia do potrzeb zielonego rynku pracy,
- pracodawcom – obserwacja zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy.
Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie merytoryczne treści Rekomendacji; uczestnictwo w 2
spotkaniach grupowych w każdym z 3 subregionów: białostockim, łomżyńskim i suwalskim;
uczestnictwo w 2 spotkaniach kontaktowych oraz współpracę merytoryczną z Zamawiającym.
Zakres opracowania merytorycznego treści obejmuje: opracowanie Rekomendacji na podstawie
Analizy zielonego rynku pracy w woj. podlaskim, Publikacji nt. funkcjonowania zielonych miejsc
pracy na terenie krajów partnerskich oraz wniosków wyciągniętych podczas spotkań grupowych i
kontaktowych, w których uczestniczyć będą przedstawiciele podmiotów tworzących partnerstwo
publiczno – społeczne działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obszarze zielonych miejsc
pracy.
III. Zakres techniczny wykonania przedmiotu Umowy
Objętość tekstu
Pełny tekst (bez materiałów ilustracyjnych) może mieć objętość od 60 do 80 stron maszynopisu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek redakcyjnych i skrótów.
Format tekstu
1. Tekst powinien być napisany w edytorze Microsoft Word for Windows przy użyciu czcionki
Times New Roman, wielkość 10, przy zastosowaniu 1,5 punktu odstępu między wierszami, tekst
wyjustowany. Strona – wszystkie marginesy ustawione po 2,5 cm, wcięcie pierwszego wiersza
akapitu – 1cm.
2. Na początku przygotowanego tekstu należy podać pełne imię i nazwisko autora(ów), ,
obejmującym kod pocztowy miejscowości, nazwę ulicy i adres e-mail. Poniżej zamieścić należy
tytuł publikacji (wielkość czcionki 14, pogrubiona). W tekście umieścić śródtytuły.
3. W przypadku odwołania do literatury, należy zamieścić alfabetyczny spis cytowanej literatury.
4. Publikacja powinna zawierać m.in.: spis treści, wstęp, opis zagadnień ze spisu treści.
Cytowanie literatury
Odnośnik do literatury w tekście powinien zawierać odpowiedni numer, według wykazu
zamieszczonego w końcu tekstu. Numer pozycji powinien być ujęty w nawiasy kwadratowe [1].
Wykaz literatury należy uszeregować alfabetycznie według nazwisk autorów. Pozycje literaturowe
tych samych autorów powinny być uszeregowane chronologicznie, np. [2,3]. Wysokość czcionki
wykazu literatury ma być równa 10 punktów.
Rysunki, tabele
Rysunki, tabele powinny być rozmieszczone według odpowiednich powołań w tekście (tj. nie razem
na końcu tekstu). Tabele i rysunki należy numerować liczbami arabskimi z podaniem ich tytułu.
Przed tabelą i rysunkiem pozostawić jeden wiersz odstępu. Podpis umieścić pod rysunkiem, a opis
tabel – nad tabelą.
IV. Wymagania odnośnie Wykonawcy

Ogólne informacje
Opracowanie Rekomendacji nt. rozwoju Zielonych Miejsc Pracy w
województwie podlaskim

Temat

Wymagania niezbędne
Wykonawcy

Termin
realizacji



posiada wykształcenie wyższe i legitymuje się dyplomem
magistra lub inżyniera oraz posiada co najmniej 2-letnie
doświadczenie w pracy zawodowej, której przedmiotem są
zagadnienia z zakresu zielonych miejsc pracy/ochrony
środowiska/inżynierii środowiska/ ekonomii środowiska,



w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert
brał udział w opracowaniu co najmniej jednej analizy,
badania, ekspertyzy, rekomendacji lub strategii w zakresie
ochrony środowiska/zielonych miejsc pracy/ekorozwoju,



w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert
był autorem co najmniej 1 publikacji/artykułu o tematyce
ochrony środowiska/ekonomii środowiska/zielonych miejsc
pracy/zrównoważonego rozwoju.

rozpoczęcia Od momentu podpisania umowy do 20.06.2012 r.

Wymagania dodatkowe
Kandydat musi zadeklarować gotowość uczestnictwa w 2 spotkaniach grupowych w każdym z 3
subregionów: białostockim, łomżyńskim i suwalskim oraz 2 spotkaniach kontaktowych we wskazanym
miejscu i terminie.
Uwaga: Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu na ww. spotkania
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania części zadań leżących z zakresie opracowania
Rekomendacji innym osobom/podmiotom (podwykonawstwo).
Wymóg odnośnie godzin pracy:
Kandydat musi zadeklarować, iż w przypadku wykonywania zadań w więcej niż jednym projekcie w
ramach Narodowej Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), jego obciążenie wynikające z pracy w
kilku projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań
powierzonych tej osobie oraz jego łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie
przekroczy 240 godzin miesięcznie.

