Katowice, 29.05.2018r.
Rozeznanie cenowe
w ramach projektu „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego”.
W związku z realizacją projektu i koniecznością oszacowania wartości zamówienia na prowadzenie treningu
umiejętności społecznych zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
I. Zamawiający: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego ul. Kościuszki 44/4; 40-048 Katowice, adres email:
mors@partnerstwo.org.pl
II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu

2.

3.
4.
5.

6.

„Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego”. Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.06-24-06E7/17-00 Kod
CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 80570000-0 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju
osobistego).
Zakres usługi: prowadzenie zajęć grupowych obejmujących dwa treningi umiejętności społecznych w tym: 1/
z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz 2/ budowania pozytywnej samooceny i motywacji. Celem TUS
jest zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i znajomości własnych zasobów w zakresie aktywności społ. i
prozawodowej. TUS realizowany jest w wymiarze 40 godzin, dla 4 grup uczestników projektu. Łącznie
stanowi to 160 h zajęć grupowych. Zamawiający planuje grupy ok. 15 osobowe.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Śląskie, miasto Sosnowiec – na terenie Miejskiego Domu
Kultury „Kazimierz”, przy ul Głównej 19 lub innej lokalizacji na terenie dzielnicy Kazimierz Górniczy.
Termin realizacji zamówienia: od 8 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019, zgodnie z harmonogramem
przygotowanym przez Zamawiającego.
Przez przeprowadzenie usługi Zamawiający rozumie: prowadzenie zajęć w ramach Treningu umiejętności
społecznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji społecznych, aktywizację społeczną, budowanie
gotowości do podejmowania zmian życiowych i zawodowych oraz wzmocnienie umiejętności
komunikacyjnych i interpersonalnych pod kątem aktywności prozawodowej i edukacyjnej.
Przez 1 godzinę prowadzenia zajęć w ramach warsztatów aktywizacyjnych rozumie się 60 minut (godzina
zegarowa). Trening umiejętności społecznych prowadzi jeden trener – specjalista.

III. Cel Zamówienia:
Celem zamówienia jest przeprowadzanie treningu umiejętności społecznych dla Uczestników Projektu, które są
odpowiedzią na bariery związane z biernością na rynku pracy oraz niskim poziomem motywacji do pracy
skutkującym oddaleniem od rynku pracy.
IV. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Charakterystyka grupy: osoby bezrobotne, w tym długotrwale, nieaktywne zawodowo w tym z
niepełnosprawnościami, zagrożone lub podlegające wykluczeniu społecznemu z powodu co najmniej 2
przesłanek (bezrobocie, korzystanie z pomocy społecznej itp.) w wieku 18-60/65 lat, 124 uczestników w tym
74 kobiety, 50 mężczyzn, mieszkańców Dzielnicy Kazimierz Górniczy i Juliusz.
2. Usługi będą realizowane na terenie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul Głównej 19 lub w innej
lokalizacji na terenie dzielnicy Kazimierz Górniczy lub Juliusz.
3. Usługa co do zasady powinna być organizowana w godzinach od 09.00 do 14.00 w dni robocze. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji usługi.
V. Wymagania odnośnie wykonawcy: wykształcenie i doświadczenie:
a) Wykształcenie wyższe (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) kierunek psychologia
b) Posiada certyfikat potwierdzający umiejętności trenerskie (certyfikat trenerski, zaświadczenie).

c) Posiada doświadczenie w zakresie realizacji Treningów umiejętności społecznych lub szkoleń/warsztatów
treningów podobnych (warsztatów kompetencji społecznych, szkoleń umiejętności społecznych)
skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub grup wykluczonych społecznie w
wymiarze co najmniej 160 godzin w okresie 3 lat
d) Dyspozycyjność w szerokim zakresie umożliwiająca dostosowanie się do zmian w harmonogramie.
Obowiązki wykonawcy:
1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych zajęć – listy obecności, listy potwierdzeń realizacji
usług itp. Zamawiający przekaże wykonawcy odpowiednie druki.
2. Informowanie Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo gdy taka nastąpi, nie później niż 2
godziny od momenty planowego rozpoczęcia zajęć.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie
realizacji usług w ramach projektu,
4. Zamawiający przeprowadzi ankietę ewaluacyjną monitorującą realizowanie zajęć przez Wykonawcę.

VII. Kryteria oceny:
Informujemy, że kryterium oceny ofert w 100% będzie cena. Prosimy o wskazanie ceny za 1h treningu umiejętności
społecznych (60 minut). Cena powinna być ceną brutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dojazdu i
wszelkie obciążenia podatkowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych Okres
związana ofertą: 30 dni Jednocześnie informujemy, że przekazana wycena będzie miała charakter wyłącznie
informacyjny, służący oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi podstawy do dalszych czynności handlowych.
VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty prosimy składać do 05.06.2018 r. do godz. 16:00 Oferta powinna być
przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres email: mors@partnerstwo.org.pl (podpisane i
skompresowane pliki PDF) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Kościuszki 44/4; 40-048 Katowice,. Osoba
do kontaktu: Dariusz Polakowski pod nr tel. 507 345 695 w godz. od 08.00- 15.00 .
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