
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Wolbromiu,  
ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 

 

Zapytanie ofertowe nr 19/2020 

Przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych dla pracowników Placówki 

Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w ramach projektu „Placówka Wsparcia 

Dziennego Dzieci i Młodzieży Otwarte Drzwi” realizowanego w Centrum 

Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych  i Ich Rodzin Kluczach 

 

Przedmiotem rozeznania rynku  jest  świadczenie usługi przeprowadzenia treningu kompetencji 

społecznych dla pracowników projektu „Otwarte drzwi” nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0377/17 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie zawartej między PSONI 

Koło w Wolbromiu, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.  

Informacje ogólne: 

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;  

2. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro;  

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Wolbromiu (PSONI Koło w Wolbromiu) 

ul. Skalska 22  

32-340 Wolbrom 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych (60 h) dla 

pracowników Placówki Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w ramach projektu „Otwarte 

Drzwi” w ramach Zadania 7 – Wsparcie placówki (poprzez rozwój kompetencji kadry). 

2. Zajęcia z zakresu treningu kompetencji społecznych mają na celu opanowanie wiedzy  
i umiejętności, które pomogą pracownikom odnosić większe sukcesy w pracy, a podczas zajęć 
uczestnicy będą osiągać cele związane z: 

- ich rozwojem osobistym (kształtowanie umiejętności adekwatnej oceny własnych zasobów, 
stawiania celów życiowych, umiejętności przywódczych, w tym rozwiązywania problemów, 
rozumianych jako umiejętności komunikacyjne, budowanie porozumienia, zarządzanie 
konfliktem); 
- ich rozwojem umiejętności pracowniczych (rozwijanie umiejętności pracy w grupie, etyka   
pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzanie czasem); 



 

- rozwijaniem bądź wzmacnianiem swojej umiejętności uważnego słuchania; 
- rozwijaniem umiejętności zadawania pytań; 
- wzmocnieniem swojej zdolności dokładanego rozumienia i wykonywania poleceń; 
- rozumieniem emocji; 
- umiejętnością zarządzania silnymi emocjami; 
- rozwijaniem w sobie postawy związanej z pozytywnym nastawieniem; 
- umiejętnością radzenia sobie ze stresem; 
- umiejętnością okazywania szacunku innym oraz sobie; 
- umiejętnością komunikacji asertywnej; 
- umiejętnością budowania zaufania do siebie i innych; 
- umiejętnością budowania relacji opartej na zaufaniu; 
- umiejętnością rozpoznawania co dobrego wynika z odpowiedzialności i jakie są konsekwencje 
zachowań nieodpowiedzialnych; 
- poznaniem sposobów podejmowania decyzji grupowej; 
- umiejętnością planowania i realizowania celu; 
- umiejętnością wyznaczania celów i dążenia do ich osiągnięcia; 
- umiejętnością współpracy w zespole; 
- umiejętnością etycznego zachowania; 

3. Usługa będzie realizowana cyklicznie w okresie od momentu podpisania umowy  do 30 
listopada 2022r.  

4. Jedno spotkanie będzie trwać  6 godzin lekcyjnych (6x45 min) 
5. Szkolenie będzie realizowane w dniach funkcjonowania placówki czyli od poniedziałku do 

piątku, w godz. 16.00-18.00, w soboty od 8.00 do 14.00 
a. Usługa będzie świadczona w miejscu funkcjonowania Placówki – Klucze, Osada 15. 

Harmonogram realizacji usługi będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą wybranym 
do realizacji zamówienia, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
częstotliwości spotkań i/lub ilości godzin w jednym dniu spotkania. 

6. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia pakiet materiałów 
szkoleniowych.  

7. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest wydać uczestnikom szkolenia 
zaświadczenie o jego ukończeniu. Zaświadczenie powinno zawierać: dane uczestnika, dane 
podmiotu realizującego szkolenie, okres w jakim przeprowadzono szkolenie oraz liczbę godzin 
szkolenia. Warunkiem otrzymania przez uczestnika zaświadczenia jest uczestnictwo w 80% 
zajęć, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić listę obecności.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej dla Zamawiającego. 
Ankieta powinna uwzględniać ocenę uczestników szkolenia co do jakości oraz zakresu 
merytorycznego szkolenia, a także pozwalać na zdiagnozowanie dalszych potrzeb 
szkoleniowych uczestników zajęć. Szczegółowy zakres merytoryczny ankiety oraz sposób jej 
przeprowadzenia powinien zostać ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować wyniki ankiet i przedstawić opracowanie 
Zamawiającemu.  

9. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
raportu z realizacji usługi zawierającego m.in. cel prowadzonego szkolenia, opis obszarów 
problemowych, podsumowanie i opis rezultatów spotkań szkoleniowych. 

10. Łącznie ilość godzin szkolenia  - 60 w tym: Rok 2020 – 18h, 2021 – 42h 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODMIOTU/OSÓB REALIZUJĄCYCH USŁUGĘ  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki lub dysponują osobami spełniającymi łącznie następujące warunki: 



 

a) posiadają udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

grupowych dla wychowawców i/lub psychologów i/lub pracowników placówek wsparcia dla dzieci 

i młodzieży 

b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

 c) zapewnią, na swój koszt, sprzęt i akcesoria niezbędne do realizacji szkolenia Koszt sprzętu i 

akcesoriów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji 

kosztów usługi,  

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia,  

e) posiada/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,  

f) są/osoby wyznaczone do realizacji zamówienia są dyspozycyjni – będą obecni w zaplanowanym 

terminie i zaplanowanych przez Zamawiającego godzinach realizacji zamówienia w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, 

g) wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. 
Dodatkowym atutem będzie posiadanie znaku jakości Małopolskich Standardów Usług 
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). 
 
W przypadku gdy realizatorem szkolenia będzie podmiot nie posiadający znaku jakości MSUES, 
usługi szkoleniowe w ramach projektów muszą spełniać poniższe minimalne wymagania 
jakościowe: 
1) Szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie 
wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich 
programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod. 
2) Program szkoleniowy powinien być opisany w języku efektów uczenia się. 
3) Materiały szkoleniowe muszą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł 
wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich. 
4) Podczas szkolenia wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody 
kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób 
uczących się. Metody te są adekwatne do deklarowanych rezultatów, treści szkolenia oraz 
specyfiki grupy. 
5) Dokumentacja szkoleniowa musi obejmować: 
a) raporty podsumowujące ocenę efektów uczenia się, 
b) program szkolenia (z uwzględnieniem tematów zajęć, harmonogram wraz z wymiarem 
czasowym, metody szkoleniowe), 
c) materiały szkoleniowe, 
d) listy obecności. 
 

IV.  ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

1. Szkolenie grupowe rozumiane jest jako bezpośrednie spotkanie Wykonawcy z  grupą 

pracowników Projektu  

2. Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty 

związane z realizowaną usługą, w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi będącej 

przedmiotem zamówienia,  

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego 

(np.: ewidencji godzin i zadań wykonywanych w ramach umowy i/lub list obecności lub/i karta 

usługi itp.),  



 

4. miejsce realizacji usługi oraz dokumenty związane z jej realizacją muszą być oznaczone zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020, 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wycen wariantowych. 

 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

 Dostarczy druk Oferty stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

 Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 przedłoży dokumenty potwierdzający posiadanie kwalifikacji do świadczenia usługi  

oraz udokumentuje doświadczenie w tym zakresie 

 dostarczy oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin  

 Złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  

 Złoży oświadczenie RODO  

 

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 

2022. Termin może ulec przesunięciu w zależności od potrzeb uczestników szkolenia. 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi do ustalenia. 

3. Ilość godzin przeznaczona na usługę szkolenia - łącznie 60h 

4. Miejsce realizacji wsparcia: Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Rodzin 

w Kluczach, Osada 15. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY  

 

1.     Należy podać cenę za 1 godzinę usługi szkolenia – stawkę brutto.  

2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia 

wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.  

3.    Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę składa się w formie elektronicznej wypełniając formularz oferty (załącznik nr 1).  
3. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

IX. KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami:  

L.P. Kryterium Maksymalna 
ilość 
punktów 

Waga Maksymalna ilość punktów w 
danym kryterium 

1 Cena brutto  
100 

0,7 70 

2 Doświadczenie  0,3 30 

 



 

a) Cena [C] 70% - (max 70 pkt.)  

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena brutto  

Sposób obliczenia:  

C = (Cmin/Cb) x W1  

Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  

Cb – cena brutto oferty badanej  

W1 – waga kryterium cena  

b) Doświadczenie [D] 30% (max. 30 pkt.)  

D – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „doświadczenie ” gdzie punkty 

wyliczane są wg następujących zasad: 

 Poniżej 2 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń: 0 pkt 

 2-5 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń: 20 pkt 

 Powyżej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń: 30 pkt 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 30 pkt., gdzie 1%=1 pkt 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach.  

Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:  

R = C + D gdzie 

R – razem liczba punktów  

C – liczba punktów w kryterium ceny  

D – liczba punktów w kryterium Doświadczenie zawodowe 

 

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną. W dalszej kolejności 

decydować będzie długość stażu zawodowego. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 

wyboru. 

3. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli będzie zwierała cenę przekraczającą możliwości 

budżetu projektu. 

 

X. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT I SPOSÓB JEJ PRZYGOTOWANIA  

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres a.pajor@psoni-wolbrom.pl 

2. Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2020r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty 

do PSONI Koło w Wolbromiu. 

3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.  

4. Do oferty należy dołączyć wypełnione załączniki  

5. Do oferty należy dołączyć:  

a. Curriculum Vitae (CV) trenerów z uwzględnieniem doświadczenia w przeprowadzaniu 

tożsamych szkoleń.  



 

b. Rekomendacje lub inne dokumenty poświadczające wykonanie usług szkoleniowych 

wskazanych w formularzu ofertowym. 

c. proponowany program szkolenia 

XI. INFORMACJE KOŃCOWE  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Klaudia Imielska tel.  571303587 
4. Zadanie należy realizować zgodnie z zasadą równych szans i płci oraz nie dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami. 
5. Informację o wyniku wyboru ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
5. Klauzula informacyjna zgodna z RODO  

 
 


