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Projekt,,Goaching- nowa metodawsparciaproces6wintegracjispoteczneji zawodowej"
Nr POKL.07.02
.01-14-2351
11

Warszawa,
dnia 1,02.2013r.
ROZEZNANIERYNKUZGODNIEZ ZASADAEFEKTYWNEGO
2hR7\DZANTA
FTNANSAMI
Przedmiot
zam6wienia:
- nowametodawsparciaproces6w
Realizacja
superwizjiw ramachprojektu,,Coaching
integracjispolecznej
i zawodowej"
T.zAMAWTATACY
Stowa rryszen ie Katol icki Ruch Antynarkotyczny Karan
Siedzibagf6wna:
ul. Reja51t,26-6t0Radom
Biuro Projektu:
ul. TargowaL5l2l3, 03-74I Warszawa
GodzinyurzQdowania:
od poniedziatku
do piqtkuod godz.9:00do godz.L7:00.
II.INFORMACIEOCONE:
przezUniwersytet
W zwiqzkuz realizowanym
Kardynala
StefanaWyszyfskiego
w Warszawie,
ul. Dewajtis5 orazpartner6wStowazyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
Karan,ul. Reja
slL, 26-610Radomi AkademigSzybkiejNaukiTadeuszBuzarewicz,
ul. Kormoran6w10,
Radzieje,11-600Wqgorzewoprojektem:,,Coaching- nowa metodawsparciaproces6w
integracji spolecznej i
zawodowej" o
numerze POK1.07.02.0L-L4-2351LL,
wsp6lfinansowanym
ze Srodk6wUnii Europejskiejw ramach EuropejskiegoFunduszu
realizowanym
Spolecznego,
w ramachProgramuOperaryjnegoKapitalLudzki,priorytetVII
integracji
spolecznej',
dzialanie:7.2 ,,Pneciwdzialanie
wykluczeniu
i wzmocnienie
,,Promocja
poddzialanie
sektoraekonomiispolecznej'i
7.2.t,,Aktywizacjazawodowai spolecznaos6b
zagro2onych
wykluczeniem
spolecznym"zapraszamy
do skladaniaofeft na:
Realizacja superwizji w ramach projektu ,,Coaching - nowa metoda wsparcia
proces6w i ntegracj i spo,l,eczneji zawodowej".
Zamawiajqcy:
KatolickiRuchAntynarkotyczny
Stowarzyszenie
KARAN
uf. Reja511,26-610Radom,telefonl22l4O880 24, faks(2214O88O24
Projektwsp6lfinansowanyze Srodk6wUnii Europejskiejw ramach EuropejskiegoFunduszu Spolecznego
MPK-501-070
Wydzial Nauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefana Wyszyiskiego
wWarszawie
www.coaching.uksw.edu.pl
Uniwersytet
KardynalaStefanaWyszyfiskieso
Kgfgn
w Warszawie

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
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- nowa
Projekt,,Goaching
t"r.^i,."#spr15?.xtiTfi:r1lfesracii
spolecznej
izawodowej"
ilI.OPIS PRZEDMIOTUROZEZNANIARYNKU
(CPV)
Nazwai kod przedmiotu
zam6wienia
wedlugWsp6lnego
SlownikaZam6wieri
Kodpaedmiotuzam6wienia
wq CPV
80500000-9

80s70000-0

NazwaDrzedmiotu
zam6wienia
wq CPV
Usluqiszkoleniowe
Uslugiszkoleniowe
w dziedzinie
rozwoju
osobisteoo

Paedmiotemrozeznaniarynku jest realizacjasupenvizjiw ramachprojektu,,Coaching
nowametodawsparciaproces6wintegracjispolecznej
i zawodowej".
W ramachprojektuodbqdziesiq 200godzinsuperwizji.
Ka2dywykonawcaprzeprowadzi
okre6lonqliczbqgodzinsupenarizji
tj.: nie mniej ni2 20 h i
niewiqcejni230 h.
Miejscerealizacji
superwizji
:
- lokalwyznaczony
przezZamawiajqcego.
Warszawa
Zamawiajqcy
wymaga,abyl.
a) Superwizje
odbywalysiqw okresieluty - sierpieri20t3r.;
b) Superwizjeodbywaly siq w przedzialegodzinowymmigdzy 7.00 a 22.00 - w
potrzebi mo2liwo6ci
zale2noSci
od indywidualnych
uczestnik6w;
c) Superwizjeodbywalysig na terenie miastaWarszawa,w lokalu skazanympzez
Zamawiajqcego;
d) Podczassuperwizjiodbywai siq bqdzieanalizaprzeprowadzonej
sesji coachingowej
pod kqtem zgodnoSciz wdra2anqmetodqcoachinguspolecznego
opracowanqw
ramachprojektu;
e) W trakcie oraz po zakoriczeniu
superwizji,pzez realizator6wprowadzonabgdzie
projektowa
dokumentacja
obowiqzujqcaw ramach opracowanejmetody oraz
przedstawi
ona przezZamawiajqcego.
Formazatrudnienia:
umowacywilnoprawna
zawartaz osobqfiaqznqlubprawnq.
pzyslugiwaibqdzieza ilo56godzinpzeprowadzonych
Wynagrodzenie
supenruizji.
Zamawiajqcy
w wynikurozeznania
do realizacji
rynkuwybieaekilkuWykonawc6w
superwizji.
Zamawiaiqcy:
KatolickiRuchAntynarkotyczny
Stowarzyszenie
KARAN
uf. Reja51t,26-6t0 Radom,telefon(2214O8
80 24, faks(2214O88O24
Projekt
wspffinansowany
zeSrodk6w
UniiEuropejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spolecznego
-070
MPK-501
WydzialNauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefanaWyszyhskiego
wWarszawie
www.coaching.uksw.edu.pl
Uniwersytet

KardynalaSteianaWysrynskieso
Kgfgn
w Warszawie

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
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Projekt,,Coaching- nowametodawsparciaproces6wintegracjispolecznejizawodowej"
Nr POKL.07.02
.01-14-235t
11

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Wymagania wobec Wykonawc6w:
l.Posiadanie
znajomo6ci
metodi nanqdziw obszarze
coachingu
spolecznego;
2. Posiadanie
znajomo6ci
techniki nazqdzistosowanych
w supenruizji;
3.Wsp6lpraca
z oSrodkiem/oSrodkami
zagranicznymi
w obszarze
coachingu
spolecznego;
4.Posiadanie
wiedzydotyczqcejniemieckichnarzedzii technik stosowanychw coachingu
spolecznym;
5. Posiadanie
wiedzydotyczqcej
niemieckich
narzqdzii technikstosowanych
w supenruizji;
6.Wsp6lpraca
z superwizorem
zagranicznym
w obszarze
coachingu
spolecznego;
T.Uczestnichruo
w szkoleniach
z zakresu
coachingu
spolecznego
w wymiarze
minimum160h;
8.Posiadanie
do6wiadczenia
w pracypsychologicznej
lub pedagogicznej
lub coachingowej
lub
terapeutycznejIub treningowej Iub szkoleniowej.
Powyisze warunki bgdq weryfikowane na podstawie oSwiadczefi oferent6w
(zalqcznik nr 2)
V.TERMINREALIZACJIZAMOWIENIA
Terminrealizacji
zadania:luty- sierpiei20L3r.
Miejscerealizacjiszkoleri
: Warszawa.
VI. KRYTERIAOCENYOFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaly przyjgte nastqpujqce kryteria:
Kryterium - cena brutto za jednq godzing prowadzonych superuizji Ka2daz ofert bqdzieocenianawg powyzszych
kryteri6wzgodniez poni2szym
wzorem:

najni2sza
cenaofertowabrutto

Pc= -------------

x 100pK
cenaofeftybadanej

Zamawiajqcydopuszczamo2liwo56negocjaqiz oferentem,loory zloZylnajkozystniejszq
je6lijej wartoS6
jest wy2szaod kwotyjakq ZamawiajEcy
ofertqw przypadku,
pzewidzialna
Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
ul. Reja5l!,26-6t0 Radom,tetefonl22l4O880 24 faks(2214O88024
Projektwsp6lfinansowany
ze Srodk6wUnii Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego
MPK-501-070
WydzialNauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefana Wyszyhskiego
w Warszawie
www.coaching.uksw.edu.pl
Uniwersytet
KardynalaSielanaWyszyriskieso
Kqfqn
w Warszawie

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
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- nowa
Projekt,,Goachins
t""ni,"rt",l$?.1ltTfii:;lfisracji sporecznej
i zawodowej"
realizacjq
uslugi.
Zamawiajqcy
dopuszcza
mozliwo6inegocjacji
z oferentemw zakresieiloScigodzinsuperwizji.
WI. OSOBAUPRAWNIONADO POROZUMIEWAT.TiN
STq Z WYKONAWCA
przedmiotu
W sprawachdotyczqcych
rozpoznania
rynku:
BozenaSzot,szot@karan.pl
Bo2ena
Bereda,b.bereda@karan.pl
tel.22 40880 24
VIil. OFERTA
1. Ofertqnale2ypod rygoremniewa2noSci
zlotli w formiepisemnej.
2. Ofeftqstanowiwypelnionydruk,,OFERTA",
kt6rystanowizalqcznik
nr 1 do RRwrazz
(zal.2 orazzal.3 do RR).
dwomazalqcznikami
3. Ofeftqnalezysporzqdzii
zgodniez tre6ciqRRoraztreSciqzawaftqw formularzu
stanowiqcym
zalqczniki
do RR.
4. Ofertamusibyi napisanaw jqzykupolskim,pismemczytelnym.
5. Zlo2enieofefi zawierajqcej
rozutiqzania
alternatywne
spowodujeodrzucenie
ofefi.
6. Ka2dyWykonawca
mo2ezlozyiw niniejszym
zapytaniutylkojednqofertq.
rx. ZALECENTA
DOTYCZACE
SKIADANTAOFERTI TERMINSKIADANTAOFERT
Prosimy
o zlo2enie
ofefi do dnia18.02.2013r.
do godz.12:00
w miejscu:
KatolickiRuchAntynarkotyczny
Stowarzyszenie
KARAN
Biuro Projektu ,,Coaching- nowa metoda wsparcia proces6wintegracjispoleczneji
zawodowej"
ul. TargowaL51213,03-74L Warszawa.
Kopertazawierajqca
ofertgpowinnabyi adresowana
w nastqpujqcy
spos6b:
Realizacjasuperwizji w ramach prcjektu ,,Coaching- nowa metoda wsparcia
proces6w integracji spo,l,eczneji zawodowej"
1. Terminskladania
ofeft uplywadnia18.02.2013
o godzinie12.00.
2. Ofefi zlo2onepo terminiebgdqzwr6coneWykonawrybezotwierania.
Zamawiajqcy:
StowarzyszenieKatolicki RuchAntynarkotycznyKARAN
uf. Reja51t,26-6t0 Radom,telefon (2214O880 24, faks (2214O88O24
Projektwsp6lfinansowany
ze Srodk6w
UniiEuropejskiej
w ramachEuropejskiego
Funduszu
Spolecznego
MPK-501-070
Wydzial Nauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefana Wyszyriskiego
wWarczawie
vvww.coaching.
uksw.edu.pl
Uniwersytet
Kardynala Stelana Wyszyf skiego
w Warszawie

Kqrqn

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
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- nowa'"io,"rt",l,-16?.?ttT?;:rulfisracji
Projekt
sporecznej
i zawodowej"
"Goachins
X. INFROMACJAO WYBOR;ZE
NATKORZYSTNIEJSZEJ
OFERW
protokoluz wyborunajkoaystniejszej
ofefi,
O wyniku rozeznania
rynku, po sporzqdzeniu
poinformujeka2degoWykonawcq,
kt6ryzlozytofertg.
Zamawiajqcy
ZAr_{CZNTKI:
1. Formularz
ofeftowy.
2. OSwiadczenie
o spelnieniu
warunk6wuczestnictwa
w rozeznaniu
rynku.
3. OSwiadczenie
o brakupowiqzari.
Bereda
l6wnego

uGl0wrngo

PodpisZamawiajqcego

Zamawiajqcy:
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
Stowarzyszenie
uf. Reja51t,26-6tORadom,telefonl22l4O880 24, faks(2214O88024
Projektwsp6tfinansowany
ze 6rodk6wUnii Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego
MPK-501-070

WydzialNaukPedagogicznych
KardynalaStefanaWyszyiskiego
Uniwersytet
wWarszawie
pl
vv\ivw.coaching.
uksw.edu.
Univrersytet
Kardynala Stelana Wyszyf skiego
w Warszawie

Kgrqn

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
01-938Warszawa
tel.:+48506789364
coaching@uksw.edu.pl
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Projekt ,,Coaching - nowa metoda wsparcia proces6w integracji spotecznej i zawodowej"
Nr POKL.07.02.01-14-2351
11

Zalqenik nr I
OFERTA
Realizacjasuperwizjiw ramach prcjektu,,Coaching - nowa metoda wsparcia
proces6w integracji spolecznej i zawodowej"
Nawiqzujqc
do rozeznania
supen/izjiw ramach
rynkuna wykonanieuslugi:Realizacja
- nowametodawsparciaproces6wintegracjispolecznej
projektu,,Coaching
i zawodowej"
JA NIZU PODPISANY/A

(Imiq i nazwiskolub nazwafirmy- oferenta)

(Dokladnyadresoferenta)

I.SKIADAMOFERTE
na wykonanieprzedmiotu
zam6wienia
w vvw.rozeznaniu
opisanego
rynku.
2.OSWIADCZAM,
2e zapoznalem/am
siQz ww. rozeznaniem
rynku.
3.OSWIADCZAM,
ze jestem zdolnylado nale2ytego
wykonanianiniejszego
zam6wienia,
tj.
posiadamodpowiednipotencjalorazwiedzgi doSwiadczenie
by nale2ycie
i na warunkach
okre6lonych
w oferciewykonadzam6wienie.
4.OFERUJErealizacjqprzedmiotuzam6wieniaza cenQ brutto zgodnie z poni2szym
zestawieniem:
Nazwauslugi

Liczbagodzin

zagodzing
Stawka
brutto
wzl

Lqczniebrutto
wzl

Realizacjasuperwizji
S.ZOBOWIMUJE
SII do wykonywaniazam6wieniaw terminie zgodnymz rozeznaniem

rynku..

6.UWAZAM
SIE za zv\tiEzanego/q
niniejszqofertEpftez okres14 dni od dnia wyznaczonego
jako terminskladaniaofert.
Miejscowo5i,
data

PodpisWykonawcy

Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
uf. Reja51t,26-610Radom,telefon(2214088024 faks(2214O88024
Projekt
wsp6tfinansowany
zeSrodk6w
UniiEuropejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spolecznego
MPK-501-070

WydzialNauk Pedagogicznych

Kardynala
Uniwersytet
StefanaWyszyriskiego
w Warszawie
wvvw.coaching.uksw.edu.pl

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
01-938Warszawa
tel.:+48506789 364
coaching@uksw.edu.pl
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Projekt,,Coaching - nowa metoda wsparcia proces6w integracji spotecznej izawodowej"

Nr POKL.07.02.01-14-235t11

Zalqczniknr 2

OSWTNOCZENIE
O SPET.NIANIU
WARuNKowUDZIAIUW RozEzNANIURYNKu
- nowametodawsparciaproces6w
Realizacja
w ramachprojektu,,Coaching
supenruizji
integracjispolecznej
i zawodowej"

JA NIZEIPODPTSANY/A

(Imig i nazwiskolub nazwafirmy- oferenta)

(Dokladnyadresoferenta)

OSwiadczam,i2 spelniam nastqpujqcewarunki:
l.PosiadamznajomoSd
metodi narzqdzi
w obszarze
coachingu
spolecznego;
2.Posiadam
znajomoS6
techniki narzqdzi
stosowanych
w superwizji;
z o5rodkiem/o6rodkami
3.Wsp6lpracujq
zagranicznymi
w obszarze
coachingu
spolecznego;
4.Posiadamwiedzq dotyczqcqniemieckichnarzqdzii technik stosowanychw coachingu
spolecznym;
wiedzgdotyczqcq
5. Posiadam
niemieckich
narzqdzii technikstosowanych
w supennrizji;
6.Wsp6lpracujq
z supenruizorem
zagranicznym
w obszaaecoachingu
spolecznego;
T.Uczestniczylem
w szkoleniach
z zakresucoachingu
spolecznego
w wymiarzeminimum160
h;
8.Posiadam
doSwiadczenie
w pracypsychologicznej
lub pedagogicznej
lub coachingowej
lub
terapeutycznejIub treningowejIub szkolen
iowej; I
OSwiadczam,
2e spelniamwy2ejwymienione
warunki.
Miejscowo56,
data

PodpisWykonawcy

'Wla6ciwepodkre5li6
Zamawiajqcy:
StowarzyszenieKatolicki RuchAntynarkotycznyKARAN
ul. Reja51t,26-5t0 Radom,telefon (2214O880 24, faks (22t.4O88O24
Projektwsp6tfinansowany
ze Srodk6w
UniiEuropejskiej
w ramachEuropejskiego
Funduszu
Spolecznego
MPK-501-070

WydzialNaukPedagogicznych
KardynalaStefanaWyszyfiskiego
Uniwersytet
w Warszawie
www.coaching.
uksw.edu.pl
Uniwersytet
Kardynala Stelana Wyszyhskiego
w Warszawie

Kgrgn

BiuroProjektu
ul.W6ycickiego
1/3,bud.15,pok.1541
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Projekt,,Coaching- nowametodawsparciaproces6wintegracjispoteczneji zawodowej"
Nr POK1.07.02
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Zalqczniknr 3

powr4zANrA
o6wrnoczENrE
o BRAKU
osdBowoLUBKAprrAr.owo
z
zAMAWTAIACYM
- nowametodawsparciaproces6w
Realizacja
superwizjiw ramachprojektu,,Coaching
integracjispolecznej
i zawodowej"

JA NIZEJPODPISANY/A

(Imiq i nazwiskolub nazwafirmy- oferenta)

(Dokladnyadresoferenta)

O6wiadczam,
2e niejestempowiEzanyla
osobowoani kapitalowoze Stowarzyszeniem
KatolickiRuchAntynarkotyczny
Karan,ul. Reja5/L,26-6L0Radom.
PrzezpowiEzania
kapitalowelub osobowerozumiesiqwzajemnepowiEzania
migdzy
Zamawiajqcym
lub osobamiupowaznionymi
do zaciEgania
zobowiEzah
w imieniu
Zamawiajqcego
lubosobamiwykonujqcymi
w imieniuZamawiajqcego
czynnoSci
zwiqzane
z
przygotowaniem
procedurywyboruWykonawcy
i przeprowadzeniem
osobowolub
poprzez;
kapitalowo,w szczeg6lno6ci
a) uczestnictwo
w sp6lcejako wsp6lniksp6lkicywilnejlub sp6lkiosobowej;
b) posiadanie
udzial6wlubco najmniej10o/o
akcji;
c) pelnieniefunkcjiczlonkaorganunadzorczegolub
prokurenta,
zarzEdzajqcego,
pelnomocnika;
d) pozostawaniu
w anriqzku
mal2efskim,w stosunkupokrewiefstwa
lub powinowactwa
w
linii prostej,pokrewiefstwa
lub powinowactwa
w linii bocznejdo drugiegostopnialub w
stosunkupzysposobienia,
opiekilub kurateli.

Miejscowo6i,
data

PodpisWykonawcy

Zamawiajqcy:
Stowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
KARAN
ul. Reja51L,26-510
Radom,telefon(2214088024,faks 12214O88024
Projektwsp6lfinansowany
ze Srodk6wUnii Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznego

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

MPK-501{70

WydzialNauk Pedagogicznych
UniwersytetKardynalaStefanaWyszyriskiego
w Warszawie
wvvw.coaching.
uksw.edu.pl
Uniwersylet

Kardynarasre{anawyszyriskieso
Kqfgn
w Warszawie
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01-938Warszawa
tel.: +48 506 789 364
coaching@uksw.edu.pl
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