UNIAEUROPEJSKA
T.-_;,
*
EURoPEJSKI
|
FUNDU5ZsPorEczrt'.--'
|

KAPITAT
LUDZKI
NARODOWA
5TRATECIA
5PO]NO5CI

I
|

I

Projekt,,Goaching- nowa metodawsparciaproces6wintegracjispolecznejizawodowej"
Nr POK1.07.02
.01-14-2351
11

Warszawa,
dnia15,01.2013r.

zApyrANrEoFERTOWE
ZGODNTE
Z ZASADAKONKURENCYJNOSCT
Przedmiot
zam6wienia:
- nowametodawsparcia
Realizacja
sesjicoachingowych
w ramachprojektu,,Coaching
r.zAMAWrAtACY
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan
Siedzibagl6wna:
ul. Rejaslt,26-6L0 Radom
Biuro Projektu:
ul, TargowaL5l2l3, 03-74I Warszawa
Godziny
urzQdowania:
od poniedzialku
do piqtkuod godz.9:00do godz.77:00.
II.INFORMACJEOCOI.NT:
przezUniwersytetKardynalaStefanaWyszyfiskiego
W zwiqzkuz realizowanym
w Warszawie,
ul. Dewajtis5, Warszawaoraz paftner6wStowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
Karan,ul. Reja slL, 26-610 Radomi AkademiqSzybkiejNaukiTadeuszBuzarewicz,
ul.
Kormoran6w10, Radzieje,11-600 Wggorzewoprojektem:,,Coaching- nowa metoda
wsparciaproces6wintegracjispoleczneji zawodowej"o numerzePOKL.07.02.0L-14-2351IL,
wsp6lfinansowanym
ze Srodk6wUnii Europejskiejw ramach EuropejskiegoFunduszu
Spolecznego,
realizowanym
w ramachProgramuOperacyjnego
KapitalLudzki,priorytetVII
integracji
spolecznej'i
dzialanie:7.2 ,,Przeciwdzialanie
wykluczeniu
i wzmocnienie
,,Promocja
sektoraekonomiispolecznej'ipoddzialanie
7.2.L,,Aktywizacja
zawodowai spotecznaos6b
zagrohonych
wykluczeniem
spolecznym"
zapraszamy
do skladaniaofert na:
Realizacja sesji coachingowych w ramach projektu ,,Coaching - nowa metoda
wsparcia proces6w integracji spol,eczneji zawodowej".
ilI.OPIS PR:ZEDMIOTU
ZAPYTANIAOFERTOWEGO
gownikaZam6wieri
Nazwai kodprzedmiotu
(CPV)
zam6wienia
wedlugWsp6lnego
Zamawiajqcy:
StowarzyszenieKatolicki RuchAntynarkotycznyKARAN
uf. Reja 511,26-6LORadom,telefon l22l4O8 8024, faks (2214O88O24
Projektwsp6lfinansowany
ze Srodk6wUniiEuropejskiej
w ramachEuropejskiego
FunduszuSpolecznego
MPK-501-070
WydzialNauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefana Wyszyriskiego
w Warszawie
www.coaching.
uksw.edu.pl
Uniwersytet

KardynalaStefanaWyszyfskieso
Kqfgn

w Warszawie

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541

'",1i;"'3#?!1i1ti

coaching@uksw.edu.pl
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Projekt,,Coaching - nowa metoda wsparcia proces6w integracji spolecznej izawodowej',
Nr POK1.07.02
.01-14-2351
11

Kodpzedmiotuzam6wienia
wq CPV
80500000-9

80s70000-0

Nazwapftedmiotuzam6wienia
wq CPV
Usluqiszkoleniowe
Uslugiszkoleniowe
w dziedzinie
rozwoju
osobisteqo

Przedmiotem
zapytaniaofertowegojest realizacjasesji coachingowych
w ramachprojektu
proces6w
nowa
metoda
wsparcia
integracjispolecznej
i zawodowej".
,,Coaching
Celem realizacji sesji coachingowychjest udzieleniewsparcia osobom zagrozonym
wykluczeniem
spolecznym,
potrzeb,nabycieprzeznie
dostosowanego
do ich indywidualnych
poprawieniekontakt6w z innymi ludflmi, idenffikacja
umiejgtnoSciinterpersonalnych,
potrzebspolecznych,
paelamywaniebarier u uczestnik6w,nabycieumiejqtno5ciradzenia
sobie ze stresem,nabycieumiejqtnoSciprzezwyciqzania
sytuacjikryzysowych,udzielenie
wsparcia w trudnych sytuacjachzyciowychtakich jak np. dlugotrwale bezrobocie,
wchodzenie
w dorosloSi,adaptowanie
sig na rynkuprdcf, aktywizacja
spoleczno-zawodowa.
W ramachprojektuodbgdziesig 1200godzinsesjicoachingowych.
Ka2dywykonawcapaeprowadziokre5lonqliczbggodzin sesji coachingowych
zgodniez
ponizszymi
zasadami:
og6lemniemniejni2100h iniewigcejni2200h sesjicoachingowych,
przeznaczonych
w ryklu 12 h sesjicoachingowych
dlajednegouczestnika.
- 100.
Liczbaos6b,kt6rebgdquczestnikami
sesjicoachingowych
- mlodziezz wojew6dztwa mazowieckiego,
w szczeg6lno5ci
z terenu warszawskiejPragi
(25 kobiet,30 mq2czyzn),
w wiekuaKywnoScizawodowejL5-24lata, rodzice/opiekunowie
w wieku50 + (30 kobiet,L5 mqlczyzn);zagro2eni
wykluczeniem
spotecznym
z co najmniej
jednego powodu spoSr6dwskazanychw art. 7 ustawy z dnia t2.03.2004o pomocy
spolecznej,w szczeg6lnoSci
ub6stwa,bezrobocia,przemocyw rodzinie,bezradnoSci
w
sprawach opiekuriczo-wych
owawczych,aIkoholizmu, narkomanii, zdazeniaIosowego.
Miejscerealizacji
sesjicoachingowych
:
- lokalwyznaczony
przezZamawiajqcego.
Warszawa
Zamawiajqcy
wymaga,aby:
a) Sesjecoachingowe
odbywalysiqw okresieluty- sierpieri20t3r.;
b) Sesjecoachingowe
odbywalysiq w przedzialegodzinowym
miqdzy7.00 a 22.00- w
potrzebi mo2liwoSci
zalezno6ci
od indywidualnych
uczestnik6w;
c) Sesjecoachingowe
odbywalysiq na tereniemiastaWarszawa,w lokaluwskazanym
pzezZamawiajqcego;
Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
uf. Reia51t,26-6LORadom,telefon l22l4O880 24, faks(2214O88O24
Projektwsp6lfinansowany
ze Srodk6wUnii Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego
MPK-501-070
WydzialNauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefana Wyszyriskiego
w Warszawie
www.coaching.uksw.edu.pl

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
l/3,bud.15,pok.1541
01-938Warszawa
tel.:+48506789364
coaching@uksw.edu.pl
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Kardynarastetanawyszyriskieso
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Projekt,,coachins-nowar""ni,"rt",ll6"#riTfi
i1lf isracjispotecznejizawodowei"
d) Podczas
sesjicoachingowych
odbywalosiqwdra2bnie
metodycoachingu
spolecznego,
jejzasadami
projektu
opracowanej
w ramach
zgodniez
i standardami.
e) W trakcie oraz po zakoficzeniusesji coachihgowych,przez realizator6wsesji
prowadzonabyla dokumentacjaprojektowaobowiqzujqca
w ramachopracowanej
pzedstawi
przez
q
g
metody oraz
ona
Zamawiaj ce o.
Zakresdzialafiwykonywanych
w czasiesesjicoachingowych:
- realizacja
przezuczestnika
celuwyznaczonego
za pomocqnanqdzii dwiczeriwskazanych
w ramachmetody.
Formazatrudnienia:
umowacywilnoprawna
zawartaz osobqfizycznqlub prawnq.
pzyslugiwadbqdzieza ilo6i godzinprzeprowadzonych
Wynagrodzenie
sesjicoachingowych.
Zamawiajqcy
w wynikuzapytaniaofertowegowybiezekilku\Ar\Tkonawc6w
do realizacji
sesji
coachingowych.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Wymagania wobec Wykonawc6w:
l.Posiadanie
znajomoSci
metodi narzqdzi
w obszazecoachingu
spolecznego;
2.Wsp6lpraca
z o6rodkiem/oSrodkami
zagranicznymi
w obszarze
coachingu
spolecznego;
3.Posiadanie
wiedzydotyczqcejniemieckichnarzqdzii technik stosowanych
w coachingu
spolecznym;
4.Uczestnictwo
w szkoleniach
z zakresucoachingu
spolecznego
w wymiarze
minimum160h;
pracy
psychologicznej
pedagogicznej
5,Posiadanie
doSwiadczenia
lub
lub coachingowej
lub
terapeutycznejIub treningowej Iub szkoleniowej
;
Powyisze warunki bqde weffikowane
(zalqcznik nr 2)

na podstawie o5wiadczefi oferent6w

V.TERMINREALIZACIIZAM6WIENIA
Terminrealizacji
zadania:luty- sierpieri
2013r.
Miejscerealizacji sesji : Warszawa,lokal wskazanyprzezZamawiajqcego.

Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
uf. Reja51t,26-6LORadom,telefon l22l4Og80 24, faks(2214O88O24
Projektwsp6lfinansowany
ze Srodk6wUnii Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego
MPK-501-070
Wydzial Nauk Pedagogicznych

Uniwersytet
KardynalaStefanaWyszyriskiego
w Warszawie
www.coaching.uksw.edu.pl
uniwersvtet
-*H?"
}t'lauDrur

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
01-938Warszawa
tel.:+48506789364
coaching@uksw.edu.pl
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- nowa
i zawodowej"
Projekt,,Goachins
r".*0,"#?r16?XttTfii$lffsracjisporecznej
VI.KRYTERIAOCENYOFERTY
W celu wyboru najko.zystniejszej oferty zostaty p,zyjqte nastqpujqce kryteria:
Kryterium - cena brutto za jednq godzine pnzeprowadzonejsesji coachingowej kryteri6wzgodniez ponizszym
wzorem:
Ka2daz ofert bqdzieocenianawg po\ryr2szych
najni2sza
cenaofeftowabrutto
x 100pkt

Pc=
cenaofety badanej

Zamawiajqcydopuszczamo2liwo56negocjaqiz oferentem,l<t6ryztonll najkorzystniejszq
jeSlijej wafto56jest wyzszaod kwotyjakq Zamawiajqcy
pzewidzialna
ofertgw przypadku,
realizacjq
uslugi.
Zamawiajqcydopuszczamo2liwo56negocjacjiz oferentemw zakresieilo5cigodzin sesji
coachingowych.
vil.

DO POROZUMTEWANTA
SrE Z WYKONAWCA
osoBA UPRAWNTONA

przedmiotu
zapytaniaofertowego:
W sprawachdotyczqcych
Bo2enaSzot,Bo2enaBereda
pl, b.bereda@kara
n.pl
szot@karan.
tel.22 40880 24
VIII. OFERTA
zlozyi w formiepisemnej.
1. Ofertqnale2ypod rygoremniewa2nofici
kt6rystanowizalqcznik
nr 1 do zapytania
2. Ofertqstanowiwypelnionydruk,,OFERTA",
(zal.2 orazzal.3do zapytania
ofeftowego).
ofeftowego
wrazz dwomazalqcznikami
3. Ofertqnalezysporzqdziizgodniez treSciqZO oraztre6ciqzawaftqw formulazu
zalqczniki
do 70.
stanowiqrym
w jqzykupolskim,pismemczytelnym.
4. Ofertamusibydnapisana
rozwiqzania
alternatywne
spowodujeodaucenieofety.
ofefi zawierajqcej
5. Zlo2enie
mo2eztoaft w niniejszym
zapytaniutylkojednqofertq.
6. Ka2dyWykonawca

Zamawiajqcy:
StowarzyszenieKatolicki RuchAntynarkotycznyKARAN
uf. Reja slt,25-6!0 Radom, telefon (221 408 80 24, faks (221 4O880 24
w ramachEuropejskiego
Funduszu
Spolecznego
Projektwsp6tfinansowany
ze Srodk6w
UniiEuropejskiej
MPK-501-070
WydzialNauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefana Wyszyiskiego
w Warszawie
wvvw.coaching.
uksw.edu.pl
Uniwersytet
Kardynala Stefana Wyszyriskiego
w Warszawie

Kgrf,n

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
01-938Warszawa
tel.: +48 506 789 364
coaching@uksw.edu.pl
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- nowa
Projekt,,coachins
t"X,o,"r:",1fi?'.iilT?;i$Li"gracji
spotecznej
izawodowej"
IX. ZALECENIADOTYCZACE
SKIADANTAOFERTI TERMTNSKT.ADANTA
OFERT
Prosimy
o zlozenie
ofeftydo dnia30.01,2013r.
do godz.12:00
w miejscu:
Stowaayszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
Biuro Projektu ,,Coaching-nowametoda wsparcia proces6w integracji spolecznej
izawodowej"
ul. Targowa151213,03-74t Warszawa.
Kopeftapowinnaby6adresowana
w nastqpujqry
spos6b:
Realizacjasesji coachingowychw ramach projektu ,,Coaching- nowa metoda

rcia proces6w integracji spoleczneji zawodowej"

1. Terminskladania
ofertuplywadnia30.01.2013
o godzinie12.00.
2. Ofefi zlo2onepo terminiebqdqzwr6coneWykonawcy
bezotwierania.
X. INFROMACIAO VITYBOruZE
NATKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
protokoluz wyboru najkorzystniejszej
O wyniku zapytaniaofertowego,po sporzqdzeniu
ofefty, ZamawiajqcypoinformujekazdegoWykonawcq,kt6ry zto2ylofertq.
ZAI"{CZNIKI:
1. Formulazofertowy.
2. OSwiadczenie
o spelnieniu
warunk6wuczestnictwa
w zapytaniuofertowym.
3. OSwiadczenie
o brakupowiqzari.
Bereda
flu0l6wnego

Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
uf. Reja51t,26-61l0Radom,telefon(2214O8
80 24, faks(2214088024
Projekt
wsp6tfinansowany
zeSrodk6w
UniiEuropejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spotecznego
BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
01-938Warszawa
tel.:+48506789364
coaching@uksw.edu.pl

MPK-501-070

WydzialNauk Pedagogicznych

Uniwersytet
Kardynala
StefanaWyszyriskiego
w Warszawie
vvvvw.coaching.uksw.edu.pl
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Projekt,,Coaching - nowa metoda wsparcia proces6w integracji spolecznej i zawodowej"
Nr POKL.07.02
.01-14-2351
11

Zalqenik nr 1
OFERTA
Realizacjasesji coachingowychw ramach projektu ,,Coaching- nowa metoda
i soolecznei i
Nawiqzujqc
do zapytaniaofeftowegona wykonanieuslugi:Realizacja
sesjicoachingowych
- nowametodawsparciaproces6wintegracjispolecznej
w ramachprojektu,,Coaching
izawodowej"
JA NIZEJPODPISANY/A

(Imiq i nazwiskolub nazwafirmy- oferent)

(Dokladnyadresoferenta)

I.SKIADAMOFERTE
na wykonaniepzedmiotuzam6wienia
opisanegow ww. zapytaniu
ofeftowym.
2.OSWIADCZAM,2e
zapoznalem/am
siqz ww. zapytaniem
ofeftowym.
ze jestem zdolnylado nale2ytego
3.OSWIADCZAM,
wykonanianiniejszego
zam6wienia,
tj.
posiadamodpowiednipotencjalorazwiedzqi doSwiadczenie
by nale2ycie
i na warunkach
okreSlonych
w oferciewykonaizam6wienie.
4.OFERUJErealizacjqprzedmiotuzam6wieniaza cenq brutto zgodnie z ponilszym
zestawieniem:
Liczbagodzin

Nazwauslugi

Stawkaza godzing t-qczniebruttow
brutto w zl
zl

Realizacjasesji coachingowych
5,ZOBOWIAZUJE
SII do wykonywaniazam6wieniaw terminie zgodnymz zapytaniem
ofertowym.
6.UWAZAM
SIE za zwiqzanegolE
niniejszqofertqpzez okres14 dni od dnia wyznaczonego
jako terminskladaniaofert.
Miejscowo5d,
data

PodpisWykonawcy

Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotycznyKARAN
ul. Reja51t,26-610Radom,telefon(2214o880 24 faks l22l4o88O24
Projektwsp6lfinansowany
ze 6rodk6wUnii Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
01-938Warszawa
tel.:+48506789364
coaching@uksw.edu.pl

MPK-501-070

WydzialNauk Pedagogicznych
Uniwersytet KardynalaStefana \Arlszyfiskiego
wWarszawie
www.coaching.uksw.edu.pl
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Uniwersytet
Kardynala Stelana Wyszyriskiego
w Warszawie
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Projekt,,Coaching- nowametodawsparciaproces6wintegracjispoleczneji zawodowej"
Nr POK1.07.02
.01-14-235t
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Zalqczniknr 2

OSwTnoczENIE
o sPETNIANIU
wARUNKowUDZIATUw ZAPYTANIU
OFERTOWYM
Realizacja
sesjicoachingowych
w ramachproie

JA NIZU PODPISANY/A

(Imiq i nazwiskolub nazwafirmy- oferent)

(Dokladnyadresoferenta)

OSwiadczamta2spelniam nastqpujAcewarunki:
l.Posiadamznajomosimetodi narzqdzi
w obszaaecoachingu
spolecznego;
2.Prowadzq
wsp6lpracg
z oSrodkiem
zagranicznym
w zakresiecoachingu
lpolecznego;
3.Posiadamwiedzq dotyczqcqniemieckichnarzqdzii technik stosowanychw ioachingu
spolecznym;
4.Uczestniczylemlam
w szkoleniach
z zakresucoachinguspolecznego
w wymiaze minimum
160h;
5.Posiadam do6wiadczenie pracy psychologicznej,pedagogicznej, coachingowej,
terapeutycznej,treningowej, szkoIeniowej; 1
OSwiadczam,
2e spelniamwy2ejwymienione
warunki.

Miejscowo6d,
data

PodpisWykonawcy

rWla6ciwe
podke6lid
Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
ut. Rejaslt, 26-6tORadom,telefon l22l 4o880 24, faks (22) 4o880 24
Projekt
wsp6lfinansowany
zeSrodk6w
UniiEuropejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spolecznego
MPK-50'1470

WydzialNaukPedagogicznych
UniwersytetKardynala
Stefana\Arlszyriskiego
wWarszawie
www.coaching.uksw.edu.pl
Uniwersytet
Kardynala Stelana Wyszyriskiego
w Whrszawie

Kqrqn

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
01-938Warszawa
tel.:+48506789364
coaching@uksw.edu.pl

r"farlrlrlrslw ![tffi$lf;il
{,

KAPITAT
LUDZKI
NARODOWA
5TRATECIA
SPOJNOSCI

C---I-.

uNrAEuFoPEJsr(A

--

-

LLfc,tLl ltl Ig

:: _:-

Projekt,,Coaching- nowa metodawsparciaproces6wintegracjispolecznejizawodowej"
Nr POK1.07.02
.01-14-2351
11

Zalqenik nr 3

powrAzANrA
o6wrnoczENrE
o BRAKU
cisoBowoLUBKApfiAr.owoz
zAMAWTA!ACYM

- nowametodawsparcia
Realizacja
sesjicoachingowych
w ramachprojektu,,Coaching
proces6wintegracjispolecznej
i zawodowej"

JA NIZEJPODPISANY/A

(Imiq i nazwiskolub nazwafirmy- oferenta)

(Dokladnyadresoferenta)

O5wiadczam,
ze niejestempowiqzanyla
osobowoani kapitalowoze Stowarzyszeniem
KatolickiRuchAntynarkotyczny
Karan,ul. Reja51t,26-6L0Radom.
Pzez powiqzania
kapitalowelub osobowerozumiesigwzajemnepowiqzania
miqdzy
Zamawiajqrym
lub osobamiupowaznionymi
do zaciEgania
zobowiqza(r
w imieniu
Zamawiajqcego
lub osobamiwykonujqrymiw imieniuZamawiajqcego
czynnoSci
tttiEzanez
przygotowaniem
procedurywyboruwykonawcyosobowolub
i pzeprowadzeniem
poprzezi
kapitalowo
r w szczeg6lnoSci
a) uczestnictwo
w sp6lcejako wsp6lniksp6lkicywilnejlub sp6lkiosobowej;
b) posiadanie
udzial6wlub co najmniej10olo
akcji;
c) pelnieniefunkcjiczlonkaorganunadzorczego
prokurenta,
lub zarzqdzajqcego,
pelnomocnika;
d) pozostawaniu
w zwiqzkumal2efskim,w stosunkupokrewiefistwa
lub powinowactwa
w
linii prostej,pokrewiefistwa
lub powinowactwa
w liniibocznejdo drugiegostopnialub w
stosunkupzysposobienia,
opiekilub kurateli.

Miejscowo56,
data

PodpisWykonawcy

Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
uf. Reja5l,,, 26-6tORadom,telefon l22l 4O880 24, faks (2214O880 24
Projekt
wsp6lfinansowany
zeSrodk6w
UniiEuropejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spolecznego
MPK-50't-070
Wydzial Nauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefana \A/yszyhskiego
wWarszawie
www.coaching.
uksw.edu.pl
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BiuroProjektu
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01-938Warszawa
tel.:+48506789364
coaching@uksw.edu.pl
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