Małomice, dnia 28.03.2011r.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Konopnickiej 7
67-320 Małomice

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro, przeprowadzone z wyłączeniem ustawy
Prawo zamówień publicznych, na organizację szkoleń i warsztatów psychologiczno –
pedagogicznych dla beneficjentów ostatecznych w formie zajęć grupowych i indywidualnych,
realizowanych w ramach projektu systemowego, pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach”, finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Jego celem będzie wzrost aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
zwiększenie potencjału rozwojowego poprzez nabycie nowych umiejętności psychofizycznych
i zawodowych.
ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach
ul. Konopnickiej 7
67-320 Małomice
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przeprowadzenie zajęć grupowych z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych
dla 60-osobowej grupy beneficjentów ostatecznych w ilości 30 godzin, tj.
moduł I (IV.2011r.) – 10 godzin
moduł II (IV.2012r.) – 10 godzin
moduł III (IV.2013r.) – 10 godzin
Celem zajęć będzie budowanie poczucia własnej wartości oraz motywacji do podejmowania
nowych zadań, nabycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości,
zdobywanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego
realizowania zadań, wzrost gotowości do pokonywania barier psychologicznych,
zmniejszenie izolacji społecznej.
2. Przeprowadzenie grupowych warsztatów z konstruktywnego spędzania czasu wolnego
dla 60-osobowej grupy B.O., w ilości 15 godzin, tj.
moduł I (IV.2011r.) – 5 godzin
moduł II (IV.2012r.) – 5 godzin
moduł III (IV.2013r.) – 5 godzin
Celem zajęć będzie znajdowanie swoich mocnych stron, zmniejszenie tendencji do
stereotypowego myślenia oraz wzrost gotowości do zmian.

3. Grupowe i indywidualne zajęcia z terapii psychospołecznej dla 60-osobowej grupy B.O.
15 godzin zajęć grupowych oraz 60 godzin indywidualnych konsultacji z terapeutą, łącznie
75 godzin, tj.
moduł I (V.2011r.) – 5 godz. zajęć grupowych + 20 godz. konsultacji indywidualnych
moduł II (V.2012r.) – 5 godz. zajęć grupowych + 20 godz. konsultacji indywidualnych
moduł III (V.2013r.) – 5 godz. zajęć grupowych + 20 godz. konsultacji indywidualnych
Celem zajęć będzie wzrost umiejętności psychospołecznych, podniesienie poziomu
samokontroli, radzenia sobie ze stresem, podniesienie samooceny, poprawa zdolności
tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, poprawa własnej motywacji
do działań.
4. Przeprowadzenie warsztatów z higieny osobistej i zdrowego stylu życia oraz wizażu
dla 60-osobowej grupy B.O. w ilości 60 godzin, tj.
moduł I (V.2011r.) – 20 godzin
moduł II (V.2012r.) – 20 godzin
moduł III (V.2013r.) – 20 godzin
Celem warsztatów będzie zwiększenie wiedzy na temat stanu zdrowia, dbałość o wygląd
zewnętrzny oraz zwiększenie pozytywnego myślenia o sobie.
5. Grupowe doradztwo zawodowe dla 60-osobowej grupy B.O. w ilości 45 godzin, tj.
moduł I (VIII.2011r.) – 15 godzin
moduł II (VIII.2012r.) – 15 godzin
moduł III (VIII.2013r.) – 15 godzin
Celem zajęć będzie pobudzenie form aktywnego poszukiwania pracy, ustalenie profilu
zawodowego, nabycie umiejętności wypełniania niezbędnych dokumentów do podjęcia
pracy.
6. Warsztaty zarządzania budżetem domowym dla 60-osobowej grupy B.O. w ilości 15 godzin,
moduł I (VI.2011r.) – 5 godzin
moduł II (VI.2012r.) – 5 godzin
moduł III (VI.2013r.) – 5 godzin
7. Przeprowadzenie warsztatów „Małej Gastronomii” dla 60-osobowej grupy B.O. w ilości 90
godzin, tj.
moduł I (VII.2011r.) – 30 godzin
moduł II (VII.2012r.) – 30 godzin
moduł III (VII.2013r.) – 30 godzin
8. Przeprowadzenie zajęć z rękodzieła artystycznego o treści ludowej – robótki ręczne:
szydełkowanie, wyszywanie, haftowanie oraz malowanie na szkle lub rzeźbienie w drewnie
dla 60-osobowej grupy B.O. w ilości 30 godzin, tj.
moduł I (IX.2011r.) – 10 godzin
moduł II (IX.2012r.) – 10 godzin
moduł III (IX.2013r.) – 10 godzin
9. Przeprowadzenie zajęć z zakresu konserwator terenów zielonych dla 60-osobowej grupy
B.O. w ilości 90 godzin, tj.
moduł I (IX.2011r.) – 30 godzin
moduł II (IX.2012r.) – 30 godzin
moduł III (IX.2013r.) – 30 godzin
Celem zajęć wymienionych w punkcie od 6 do 9 będzie zdobycie dodatkowych umiejętności
oraz możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania
zamówienia podwykonawcom.

11.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały szkoleniowe, które przejdą na własność
uczestników.
12.Wykonawca zobowiązany jest opracować narzędzia badawcze dotyczące kompetencji
określonych w celu poszczególnego szkolenia i przeprowadzić badania na początku i na
końcu realizacji każdego zadania.
II. MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach, ul. Konopnickiej nr 7
III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Od miesiąca kwietnia 2011r. do miesiąca sierpnia 2013r.
IV. WYMAGANIA WZGLĘDEM OFERENTA:
Wymagania niezbędne w stosunku do pracowników instytucji szkoleniowej:
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje
zawodowe ze wszystkimi wymaganymi uprawnieniami i przygotowaniem kierunkowym do
prowadzenia zajęć objętych przedmiotem zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta ma zawierać:
a) cenę brutto za jedną godzinę zajęć do każdego zadania,
b) szczegółowy program szkolenia na roczny moduł,
c) opis doświadczenia instytucji,
d) cv minimum 1 osoby reprezentującej instytucję szkoleniową,
e) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem),
f) rekomendacje i referencje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające
prowadzenie warsztatów lub szkoleń o takiej samej lub zbliżonej tematyce – minimum 2.
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Cena oferty – 50%
2. Wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie oferenta w realizacji usług stanowiących
przedmiot zamówienia – 40%
3. Program szkolenia – 10%
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrane przez oferenta zadanie,
z uwzględnieniem punktu 11 i 12 zapytania ofertowego.
2. Oferty należy składać bezpośrednio lub wysłać do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małomicach, ul. Konopnickiej 7, 67-320 Małomice, w terminie do dnia 08 kwietnia
2011r., do godz. 1500. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach”.

VIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie.
2. Zostanie podpisana z wykonawcą umowa na wykonanie zamówienia.

3. Po ewentualnym wyborze Zamawiający podejmie uzgodnienia w celu odpowiedniego
uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

28 marca 2011r.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach
/-/ Ewa Koszewska

