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 treningu umiejętności społecznych dla uczestników Programu Aktywności
Lokalnej, którego celem jest zwiększenie umiejętności i kompetencji w zakresie współpracy, porozumiewania
się, negocjowania, kooperowania, realizacji wspólnych inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnej. TUS
obejmuje prawidłowe budowanie relacji, zagadnienia adekwatnej samooceny oraz asertywności, zarządzania
własnymi zasobami. W zajęciach udział wezmą liderzy społeczności lokalnej rekrutujących się spośród
mieszkańców dzielnic Kazimierz Górniczy i Juliusz w Sosnowcu. Warsztaty realizowane są w wymiarze 20
godzin, dla 2 grup uczestników projektu. Łącznie stanowi to 40 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 11 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019, zgodnie z harmonogramem
przygotowanym przez Zamawiającego.
Przez przeprowadzenie usługi Zamawiający rozumie: prowadzenie treningu umiejętności społecznych
przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz opracowanie narzędzi ewaluacji .
Przez 1 godzinę prowadzenia zajęć w ramach warsztatów rozumie się 60 minut (godzina zegarowa).
Warsztaty prowadzi jeden trener – specjalista.

III. Cel Zamówienia:
Celem zamówienia jest przeprowadzanie treningu umiejętności społecznych dla Uczestników Projektu (komponent
Program Aktywności Lokalnej) , które są odpowiedzią na bariery związane z niskim poziomem aktywności społecznej
mieszkańców przejawiającym się z niską partycypacją społeczną. Działania szkoleniowe przyczynia się do pobudzenia
społecznej aktywności umożliwiającej inkluzję społeczną grup podlegających wykluczeniu społecznemu i
zawodowemu także prowadzenie działań z obszaru profilaktyki społecznej.
IV. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Charakterystyka grupy: osoby zamieszkujące na trenie dzielnic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji
(Kazimierz Górniczy i Juliusz) będące członkami gospodarstw domowych podlegających wykluczeniu
społecznemu i zawodowemu lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które angażują się w działania społeczne mające na celu poprawę sytuacji społecznej
mieszkańców.
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 20.00, we wszystkie dni tygodnia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji usługi uwzględniając dyspozycyjność
uczestników.

V. Wymagania odnośnie wykonawcy: wykształcenie i doświadczenie:
a) Wykształcenie wyższe (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) psycholog/ pedagog/ socjolog.
b) Posiada doświadczenie w zakresie realizacji Treningu Umiejętności Społecznych lub treningów,

warsztatów, szkoleń z zakresu umiejętności/kompetencji społecznych dla liderów lokalnych (w tym
liderów wywodzących się z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub grup wykluczonych
społecznie) w wymiarze co najmniej 40h w okresie 3 ostatnich lat.

c) 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 warsztatów (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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