
 
 

 
 
 

Projekt Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach  o nr RPOP.08.02.00-16-036/15 pn.: „Inwestuję w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” 
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Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08. 

Branice, dnia  07.07.2016r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
 
1. Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach 
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach poszukuje wykonawcy do organizacji i 
przeprowadzenia warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z doradztwa 
zawodowego oraz warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z psychologiem w 
ramach realizacji projektu pn.: „Inwestuj ę w siebie! Dobre dziś - lepsze jutro!” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, Działanie 08.02 - Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 08 - Integracja społeczna. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w dniach: 20 lipca 2016 - 23 sierpnia 
2016 2016 

  
4. Zakres czynności realizowanych w ramach umowy: 

1) umowa obejmować będzie realizację: 
a) 16-godzinnych warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy  
b) 34 godzin konsultacji indywidulanych z doradcą zawodowym dla 17 osób, 
c) 16-godzinnych warsztatów grupowych z psychologiem, 
d) 34 godzin konsultacji indywidulanych z psychologiem dla 17 osób, 

2) godzina zajęć to godzina lekcyjna, czyli 45 minut, 
3) w ramach realizacji zadania opisanego w ppkt. a) i b) muszą zostać zastosowane 

narzędzia z zakresu badania kompetencji społecznych i zawodowych uczestników 
projektu, 

4) w ramach realizacji zadania opisanego w ppkt. c) i d) muszą zostać zastosowane 
profesjonalne narzędzia psychologiczne, tj. testy psychologiczne, testy 
osobowościowe, itp. 

5) w wyniku realizacji zadania opisanego w ppkt. a) i b) musi nastąpić przygotowanie 
analizy predyspozycji każdego z 17 uczestników projektu, diagnoza ich potencjału 
oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju osobistego i zawodowego, 

6) w wyniku realizacji zadania opisanego w ppkt. c) i d)  musi nastąpić przygotowanie 
krótkiej analizy psychologicznej każdego z 17 uczestników projektu, zwierającej 
charakterystykę osobowości pod kątem rozwoju osobistego, społecznego i 
zawodowego. 

7) po zakończeniu zajęć uczestnicy muszą wypełnić ankiety ewaluacyjne przygotowane 
przez Wykonawcę. 

8) przed dokonaniem płatności Zamawiającemu ma zostać przekazana pełna 
dokumentacja z przeprowadzonych zajęć zawierająca minimalnie: raport ze szkolenia,  
charakterystyka/analiza każdego z uczestników projektu zgodnie z w/w wymaganiami, 
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listy obecności uczestników, listy odbioru cateringu na zajęciach, kserokopie 
zaświadczeń o udziale w warsztatach, ankiety ewaluacyjne szkolenia wypełnione 
przez uczestników,  jeden komplet materiałów używanych przez uczestników na 
zajęciach. 

 
5. Opis warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadają  
a) wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, 
b) posiadają status jednostki systemu oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) i 
jednocześnie świadczą usługi edukacyjne w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych z dnia 11 lutego 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 622). 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, minimum 3 000 godz. usług szkoleniowych lub doradczych związanych z 
przedmiotem zamówienia dla osób bezrobotnych, w tym realizacja co najmniej 100 
godz. w ramach jednej usługi realizowanej dla jednego zamawiającego oraz realizacja 
testów psychometrycznych lub narzędzi diagnozy predyspozycji zawodowych dla co 
najmniej 20 osób w ramach jednej usługi dla jednego zamawiającego. 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj., sprzętem audio-wizualnym, 
narzędziami diagnozy predyspozycji zawodowych i testami psychometrycznymi oraz 
innym  niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4) Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. co najmniej 2 
trenerami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: każda osoba z kadry proponowanej do 
realizacji przedmiotowego zamówienia posiada: 
a) wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii,  
b) kwalifikacje zawodowe jako doradca zawodowy, tj. ukończyła studia 

podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe, 
c) 5-letnie letnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych, 

związanych z przedmiotem zamówienia, 
 Dodatkowo, wymaga się aby co najmniej jedna z osób posiadała także uprawnienia 

pedagogiczne.  
Ponadto mile widziane będzie jeśli osoby te dodatkowo posiadają: 

a) przygotowanie zawodowe do prowadzenia mediacji, tj. ukończyła co najmniej 
studia podyplomowe na kierunku mediacje, 

b) certyfikat coacha lub ukończone studia podyplomowe na kierunku Coaching, 
c) certyfikat ukończonej szkoły trenerów. 
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6. Istotne warunki umowy: 
1) Zlecona ilość godzin – 100 godzin w ciągu całego trwania umowy, 
2) Wymagany czas realizacji warsztatów i konsultacji indywidualnych: pomiędzy 

godziną 8.00 a godziną 15.00 od poniedziałku do piątku, 
3) Miejsce wykonywania czynności – Branice, w lokalu udostępnionym przez 

Zamawiającego,  
4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do 

przeprowadzenia warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych. 
5) Wykonawca przekazuje każdemu  z uczestników szkolenia komplet złożony z: notesu 

A5/zeszytu A5 i długopisu, które na zakończenie szkolenia przechodzą na własność 
uczestników, 

6) Proponowana cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji usługi 
doradztwa zawodowego w zakresie objętym zapytaniem ofertowym, w tym dojazd 
trenera na miejsce wykonywania zadania, 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej promocji projektu, 
poprzez zastosowanie na wszelkich dokumentach przygotowanych na potrzeby 
realizacji szkolenia i z nim związanych odpowiednich informacji w formie graficznej 
(logotypy) i tekstowej informujących o fakcie dofinansowania projektu przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie  
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji’’. Szczegóły promocji projektu w ramach RPO 
WO na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.opolskie.pl. 

 
7. Sposób przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim, w formie 
pisemnej.  

2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.  
3) Oferta powinna zawierać minimalnie wymienione poniżej dokumenty: 

− Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 
− Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz 

zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu jednostki systemu oświaty. 
− Wykaz  wykonanych usług (zgodnie z pkt. 5 ppkt. 2) wraz z referencjami lub inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie. 
− Program zajęć warsztatów oraz opis realizacji konsultacji indywidualnych wraz z 

opisem stosowanych narzędzi, w tym głównie narzędzi diagnozy predyspozycji 
zawodowych oraz testów psychometrycznych. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta (w tym trenerów), w 
dowolnym terminie przed podpisaniem umowy, w celu przedstawienia próbki 
pracy i oceny praktycznego zastosowania programu oraz stosowanych narzędzi 
wobec grupy docelowej. Podczas prezentacji będzie oceniany faktyczny poziom 
wiedzy (z zakresu świadczonej usługi), umiejętności przekazania informacji oraz 
stosowanych metod dydaktycznych. 

− CV trenerów wraz z kopią wszystkich wymaganych certyfikatów, dyplomów, itp. 
− Proponowany harmonogram realizacji zadania, przy uwzględnieniu terminów 

określonych w pkt. zapytania. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i uzupełniania dokumentacji po godz. 12.00 
w dniu 14.07.2016  r. 
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8. Miejsce i sposób złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach,  
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice lub drogą pocztową (liczy się wtedy data wpłynięcia do 
siedziby OPS) lub w formie pdf drogą elektroniczną na adres e-mail: opsbranice@post.pl  
w terminie do 14.07.2016  r. do godz. 12.00. 

 
9. Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający poinformuje o wyborze oferty każdego z oferentów drogą elektroniczną 
jak również informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej UG  
w Branicach. 

2) Planowany termin wyboru oferty: 14.07.2016 – 15.07.2016. 
3) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 3 dni od 
wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może 
odstąpić od jej podpisania.  

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione bez podania 
przyczyny na każdym etapie postępowania bez możliwości żądania odszkodowania 
przez Wykonawcę.  

5) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 
 

 
10. Osoba do kontaktu: 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem 
projektu:  Iwoną Kopaniecką tel.: 695-638-711, e-mail: iwona.kopaniecka@onet.eu. 

 
 
 

 
Kierownik OPS w Branicach 

Aneta Kuziora 


