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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego OPS.221.9.2018.MRK

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Warsztat dla specjalistów
„AKADEMIA PROFESJONALISTY”
1.
Przedmiotem
zamówienia
jest
usługa
przeprowadzenia
warsztatów
i szkoleń skierowanych do 15 osób pracowników instytucji wspierających i umacniających
rodziny tj. pracowników OPS Marki, pedagogów szkolnych, kuratorów, asystentów rodziny,
rodzin wspierających i policji w wymiarze 32 godzin zegarowych, w okresie od 07 maja
2018 roku do 31 maja 2018 roku wg następującego rozkładu:
 GRUPA 15 os: od 07.05.2018r. do 31.05.2018r. – 4 spotkania po 8 godzin
1.2 Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie 2 trenerów którzy będą świadczyli
usługi, o których mowa w pkt. 1. Warsztaty mają na celu rozwój kompetencji w zakresie
umacniania rodzin biologicznych u specjalistów, poprawę współpracy tych instytucji na rzecz
rodzin, kształtowanie umiejętności budowania diagnoz środowiska rodzinnego i budowanie
lokalnego systemu wsparcia.
1.3 Tematyka: Warsztaty powinny być prowadzone metodą aktywną i swoim zasięgiem
obejmować następującą tematykę:
 Zapoznanie się z mechanizmami diagnozowania środowiska zagrożonego wykluczeniem
społecznym obejmowanego wsparciem rodziny. Metody, techniki i narzędzia stosowane
w diagnozowaniu środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym. Nabycie
umiejętności trafnego diagnozowania potrzeb swoich podopiecznych identyfikowania ich
i efektywnego projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego.
 wypracowanie metod efektywnej komunikacji, opracowanie przykładów dobrych praktyk
współpracy i partnerstwa z dokładnym omówieniem udziału i roli pracowników pomocy
społecznej, oświaty, policji, kuratorów sądowych, pracowników szkół i innych.
2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
2.1 Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osoby posiadające:




wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, politologia, socjologia,
nauki o rodzinie, psychologia i inne pokrewne;
co najmniej roczne doświadczenie w pracy trenerskiej;
mile widziane uprawnienia psychoterapeutyczne trenera.

3. KRYTERIUM WYBORU OFERT
1. Złożone Oferty otrzymają punkty w jednym kryterium, zgodnie z wagą:
LP.

KRYTERIUM OCENY OFERTY

WAGA [%]
1
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1.

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w
ofercie (CENA).

80

2

Doświadczenie (DS)

10

3

Uprawnienia psychoterapeutyczne trenera (UT)

10

Razem

100

2. Wartość punktowa oferty w kryterium CENA, obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa cena

wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 80
cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w kryterium CENA wynosi 80.
3. Punkty przyznawane za kryterium „Uprawnienia psychoterapeutyczne trenera”:
Spełnienie kryterium „Uprawnienia psychoterapeutyczne trenera” oznacza, że wśród osób
bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie
zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia psychoterapeutyczne
tj. ukończone lub w trakcie nauki 4 letnie szkolenie nadające uprawnienia psychoterapeuty,
obejmujące własną psychoterapię, praktykę pod superwizją, staż kliniczny i przedmioty
specyficzne dla psychoterapii;
4. Punkty za kryterium „Uprawnienia psychoterapeutyczne trenera” UT zostaną przyznane wg
założenia: Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 10 pkt.
5. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt. Maksymalna liczba punktów
możliwych do zdobycia w kryterium Uprawnienia psychoterapeutyczne trenera” wynosi 10.
6. Wartość punktowa oferty w kryterium „Doświadczenie” DS, obliczona będzie następująco:


Od 1 do 3 lat – 2 pkt.



od 3 do 6 lat– 4 pkt.



od 6 do 10 lat – 8 pkt.



powyżej 10 lat – 10 pkt.

7. Ważna oferta dotycząca wyboru Wykonawcy która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma
kryteriów CENA +DS.+UT) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. CV wraz z kopią dyplomów ukończenia studiów wyższych magisterskich trenerów.
2. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 2.
3. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy na
stanowisku trenera.
4. Kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia psychoterapeuty (jeśli występują)
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5. Odręcznie podpisane oświadczenie
– Załącznik 3 do zapytania ofertowego.

o

braku

powiązań

z

Zamawiającym

6. ZASADY ŚWIADCZENIA WARSZTATÓW DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Trenerzy powinni prowadzić warsztaty w oparciu o ramowy zakres tematyczny.
2. Warsztaty rozumiane są jako spotkanie bezpośrednie wykładowcy/trenerów z daną grupą;
3. Zajęcia mają mieć charakter warsztatów aktywizujących ich uczestników, składających się
z krótkich omówień tematycznych, wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz
praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności.
4. Zamawiający zapewnia salę do prowadzenia warsztatów.
5. Czas trwania 1 godziny warsztatów wynosi 60 minut.
6. Termin organizacji warsztatów musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich
korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu oraz uzgodniony
z Zamawiającym.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z kierownikiem Zamawiającego
w sprawach organizacyjnych warsztatów oraz dokumentacji.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podpisanej i uzupełnionej
dokumentacji, związanej z prowadzonym warsztatem, w tym Dziennik Szkolenia, listy
obecności, ankiety oceniające, dokumentację zdjęciową oraz materiały wypracowane z
grup.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o występujących
problemach i trudnościach w realizacji zadań.
10. Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług oraz
ewentualnym noclegiem trenera i jego wyżywieniem.
11. Wykonawca
ma
obowiązek
poinformowania
uczestników/uczestniczek
o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
12. Wykonawca ma obowiązek wystawienia zaświadczeń o ukończeniu warsztatu uczestnikom
warsztatów.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do posługiwania się językiem wolnym od stereotypów
oraz nie dyskryminowanie uczestników warsztatów ze względu na ich płeć, wiek,
wykształcenie, obszar zamieszkania, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, czy orientację
seksualną.
14. Prowadzenie i bieżące przekazywanie dokumentacji związanej z prowadzonym
warsztatem.
15. Prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin uwzględniającej zaangażowanie zawodowe
w miesiącu wykonywania usługi i przekazanie jej Zamawiającemu.
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