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Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do 

złożenia propozycji cenowej na realizację zadania 

– Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych –  

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, 

Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 

1. Zamawiający:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień 

2. Tryb udzielenia zamówienia:   

 

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest 

zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o Zasady dotyczące przeprowadzania 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące Załącznik do Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), a także o zasady oparte na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie 

zorganizowanie „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”. 

 

Ogólne założenia przedmiotu zamówienia: 

 

 Przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 21 

osób, będących uczestnikami Projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
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zwiększenia ilości uczestników Treningu z zastrzeżeniem, że grupa objęta szkoleniem 

nie będzie większa niż 25 osób. 

 Poniżej Zamawiający przedstawia podstawowe założenia realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający z uwagi na priorytet efektywności realizowanego Treningu, 

dopuszcza możliwość negocjacji poszczególnych elementów realizacji szkolenia 

(terminarz, harmonogram, podział grupy uczestników, zakres godzinowy itp.) 

 W zależności od ostatecznej liczby osób skierowanych na szkolenie, Zamawiający 

oczekuje prowadzenia poszczególnych zajęć dla grup maksymalnie 10 osobowych 

(+/- 2 osoby) 

 Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować uczestnikom warsztatów profesjonalne 

przygotowanie teoretyczno – praktyczne. 

 Trener realizujący warsztaty powinien mieć praktyczną oraz teoretyczną wiedzę w 

zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej 

funkcji. Wykonawca musi posiadać uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje do 

należytego wykonania Zamówienia. 

 Zajęcia odbywać się będą w dniach roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość 

realizacji zamówienia w sobotę w przypadku stwierdzenia takiej konieczności (bez 

niedziel i świąt). 

 Szkolenie nie może trwać dłużej niż 5 godzin zegarowych na daną grupę. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu uczestnikom szkolenia. Przez 

catering rozumie się serwis kawowy (wodę niegazowaną, kawę, herbatę, cukier, 

mleko do kawy, ciastko). Cena musi zostać wliczona w koszt ogólny realizacji 

Zamówienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy program oraz harmonogram  

szkolenia. 

 Wykonawca zapewni (umieszczając w kosztach szkolenia) pomoce dydaktyczne 

potrzebne do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także materiałów, urządzeń, 

narzędzi niezbędnych do realizacji szkolenia. 

 Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem dyplomu lub zaświadczenia jego 

ukończenia dla każdego uczestnika/czki projektu. Dyplomy/zaświadczenia powinny 

być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w 

ramach RPO WSL 2014-2020 oraz powinny zawierać informację, że projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach w ramach RPO WSL 2014-2020.  

 Wykonawca zobowiązany jest do tworzenia dokumentacji fotograficznej (min. 15 

zdjęć) z odbywającego się szkolenia i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu 

szkolenia do 7 dni od zakończenia szkolenia na nośniku CD lub DVD. 

 Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą 

ankiet ewaluacyjnych, ankiet oceniających szkolenie. 

 

Wymiar czasowy treningu – 30 godzin zegarowych 

Tematyka treningu powinna zawierać m.in. takie zagadnienia jak: 

 

1. Integracja uczestników 

  

2. Osobiste predyspozycji 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu 
Ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień  www.mops.strumien.pl 
Tel. 33 8571461  e-mail: mops@um.strumien.pl 

 Asertywność 

 wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją w trudnych 

sytuacjach życiowych (problemy rodzinne, poszukiwanie pracy, rozmowa 

kwalifikacyjna) 

 wzrost pewność siebie w kontaktach interpersonalnych 

 wzrost pozytywnego nastawienia 

 uświadomienie oraz wzrost poczucie kontroli (wewnętrznej, zewnętrznej). 

 Zwiększenie oglądu w obszarze zasobów osobistych, potencjału wewnętrznego. 

 Trening konstruktywnego wyrażania emocji 

  

3. Komunikacja interpersonalna, w tym: 

 Schemat zachowań w funkcjonowaniu interpersonalnym 

 rozwijanie podejścia nastawionego na współpracę i współdziałanie w relacjach 

społecznych 

 

4. Motywacja: 

 Odnośnie swojej aktywizacji  zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej 

 do pokonywania trudnych sytuacji życiowych 

 wzrost wiary we własne możliwości 

 

5. Techniki wpływu społecznego i obrona przed manipulacją 

 

 

Oferta złożona przez Wykonawcę musi zawierać: 

1. Szczegółowy program oraz harmonogramu szkolenia, szczegółowy konspekt zajęć, 

2. Cv osoby odpowiedzialnej za prowadzenia zajęć1,  

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje uprawniające do przeprowadzenia treningu. 

Termin realizacji: maj-czerwiec 2016r. 

Zajęcia będą prowadzone w pomieszczeniach zapewnionych przez Zamawiającego na 

terenie gminy Strumień.  

Inne istotne warunki dla realizacji umowy zawarte zostały w projekcie umowy 

stanowiącej integralną część niniejszego zapytania cenowego. 

 

 

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się 

kryterium:  

4.1 przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

najniższa cena, 

4.2 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który nie podlega odrzuceniu 

oraz zaoferuje najniższą cenę. 

6. Wykonawca składający propozycję cenową musi wykorzystać formularz 

propozycji stanowiący załącznik do niniejszego pisma.  

 

                                                 
1 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późń. zm. 
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7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej 

zmienić. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny. 

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

7.1 Cenę oferty należy podać jako całkowity koszt przedmiotu zamówienia, uwzględniając 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, dostawą, niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

7.2 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą 

prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7.3 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, która będzie traktowana 

jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

 

9. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

 

8.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

8.2 ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

8.3 każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, 

8.4 oferta musi zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy 

8.5 każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej 

niż jednej oferty skutkuje wyłączeniem z postępowania 

8.6 oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

8.7 formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia 

Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

8.8 w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo 

8.9 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres 

zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na realizację Treningu Kompetencji i 

Umiejętności Społecznych w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” realizowanego w 

ramach poddziałania 9.1.6 RPO WSL. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

11. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

przeciwko Zamawiającemu. 

 

12. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

11.1 propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12 maja 2016r. do godziny 

14.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Strumieniu, 43-246 Strumień przy ulicy 1 Maja 18. Na kopercie należy 

umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: 

Propozycja cenowa na realizację Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych w 
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ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej 

w obszarze pomocy społecznej” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.6 RPO WSL 

11.2 otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2016r. o godzinie 14.00 w siedzibie 

Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 

Strumień, pokój nr 2. 

 

13. Termin związania ofertą:  

Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu podpisania umowy, nie dłużej jednak 

niż przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

ofertę propozycji przed terminem jej składania. 

 

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy:  

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 

wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

14.2 Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, oraz zamieści informacje na własnej stronie 

internetowej. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia: 

15.1 Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

podpisana umowa w siedzibie Zamawiającego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, w uzgodnionym terminie, 

15.2 istotne warunki umowy określono w załączniku nr 3 – projekt umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany projektu umowy stanowiącej 

załącznik do niniejszego zapytania. 

15.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na 

podstawie art. 93 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

15.4 Wykonawca przygotowujący ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest 

do uwzględnienia dokumentu: „Wykaz maksymalnych stawek dla towarów i usług 

„Taryfikator” określającego maksymalne ceny poszczególnych kursów. Taryfikator 

dostępny na stronach http://efs.slaskie.pl/ 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego 

wobec czynności przez niego podjętych w toku postępowania oraz w przypadku 
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zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 

ustawy, zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

18. Osoba do kontaktu: 

 

Joanna Pietrys – koordynator projektu pozakonkursowego „Aktywny powiat cieszyński – 

program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, kontakt 

mailowy: mops@um.strumien.pl z dopiskiem w tytule : dot. Projektu „Aktywny powiat 

cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. 

 

 

         

Z poważaniem, 

 

 

 

 

         

W załączniku: 

1. Oświadczenie Wykonawcy 

2. Wzór druku dla „propozycji cenowej” 

3. Wzór umowy 

4. Wykaz wykonanych usług w okresie 2 lat przed dniem złożenia oferty na usługę 

szkoleniową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


