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ZAPYTANIE
OFERTOWE
Zam6wieniedotyczypostepowania
zgodnegoz zasadakonkurencyjnoSci
majqcegona celu
wylonienie
Wykonawcy/Wykonawc6w,
kt6rzyzrealizujq
przedmiot
nastqpujqcy
zam6wienia:
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Przedmiot
zam6wienia:
Realizacja
sesjicoachingowych
i superwizji
na potrzebyprojektu,,Coach
rodzinny:
innowacyjne
podej5cie
do os6bzagro2onych
wykluczeniem
spolecznym"
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NIP796t3 67 49O,KRS000001L861,
Regon040020655
tel. (0-22)40880 24
fax.(0-22)4O88024
Godziny
urzqdowania:
od poniedzialku
do piqtkuod godz.10:00do godz.16:00
tI. INFORMACJE
OG6INE:
W zwiqzku
z realizowanym
przezUniwersytet
Kardynafa
Stefana
Wyszyriskiego
w Warszawie
oraz
partner6wStowarzyszenie
KatolickiRuchAntynarkotyczny
Karan,ul. RejaS/1.,Z6-6tORadomi
Akademiq
Szybkiej
NaukiTadeuszBuzarewicz,
ul. Kormoran6w
10, Radzieje,
i.1-600Wqgorzewo
projektem:,,Coachrodzinny:innowacyjnepodej5ciedo os6b zagro2onych
wykluczeniem
spolecznym"Numer projektu:POK1.07.02.O1,-I4-OO3/L3,
w ramachEuropejskiego
Funduszu
Spolecznego
ProgramuOperacyjnego
KapitalLudzkiPriorytet7 PromocjaIntegracjiSpofecznej
Dzialanie7.2. Przeciwdziafanie
wykluczeniui wzmocnieniesektora ekonomii spolecznej,
zapraszamy
do skladania
ofert w ramachzadania:
Realizacja
sesjicoachingowych
i superwizji
na
potrzebyprojektu,,Coach
rodzinny:innowacyjne
podejScie
do os6bzagro2onych
wykluczeniem
spolecznym".

Stowanyszenie
Katolicki
Ruch
Antynarkotyczny
KAMN
Ul.Targowa
15/2/3
03-727

III. OPISPRZEDMIOTU
ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
s.1

Nazwai kodprzedmiotu
zam6wienia
wedfugwsp6lnego
slownikaZam6wieri
(cpV)
Projekt
wspffinansowany
zeSrodk6w
UniiEuropejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spolecznego
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3
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Nazwaprzedmiotu
zam6wienia
wg CpV
Uslugidoradztwa
Usfugiszkoleniaw dziedzinierozwojuosobistego

Usfugi
szkoleniowe

czEse
1
Przedmiotemzapytania ofertowego jest realizacjasesji coachingowych
wdra2ajqcych
wypracowanq
metodqcoachingowq
w ramachprojektu,,Coach
rodzinny:innowacyjne
podej5cie
do os6bzagroionych
wykluczeniem
spofecznym,,.
wykonawcaprzeprowadzi
liczbqgodzinsesjicoachingowych
niemniejnii 60 i niewiqcejni2200dokladnaliczba godzin do przeprowadzenia
przez wykonawcqzostanieustalona przed
rozpoczqciem
realizacji
sesjicoachingowych.
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lloSigodzinzrealizowanych
sesjicoachingowych
w ramachprojektunie przekroczy
960 w tym:
900godzinw roku201,4i60godzinw roku2015.
Zamawiajqcy
w wyniku zapytaniaofertowegowybierzenie mniej ni2 5., i nie wiqcej
ni2 g.
Wykonawc6w
do realizacjisesjicoach
ingowych.
Zakrespracwykonywanych
w ramachsesjicoachingowych:
1'Wykonawcy
obejmqwsparciem
coachingowym
100.uczestnik6w/uczestniczek
projektu.Celem
wsparciabqdzieumo2liwienie
wykorzystania
potencjalurodzinnego,
zasob6w(indywidualnych
i
rodzinnych)
do poprawyjako6ci2yciai relacji,zmniejszenie
poczucia
marginalizacji
i wykluczenia
spolecznego
oraz poprawaw zakresie aktywizacji
spolecznej
i zawodowe;oson oraz rodzin
objqtychwsparciem.
w ramach wsparcia powinny zostai przeprowadzone
sesje coachingowedla rodzin.
2' Prowadzeniedokumentacjisesji coachingowych
zgodnie z wymogami projektowymi
okreSlo
nymi przezZamawiajqcego.
Formazatrud
nienia: umowao wsp6lpracy/umowa
cywiInoprawna.

czEse
2
Przedmiotemzam6wieniajest realizacjasuperwizjiw ramach projektu
,,coach rodzinny:
innowacyjne
podejscie
do os6bzagro2onych
wykruczeniem
sporecznym,,.
lloSiprzeprowadzonych
w projekcie
godzinsuperwizji
nieprzekroc
zy 2OOwroku2014.
wykonawcaprzeprowadzi
superwizjq
w iloscinie mniejni210 godzini nie wiqcej ni24ogodzindokladnailoSi godzindo przeprowadzenia
dla danegoekspertazostanieustalonaprzed
rozpoczqciem
superwizji.
Zamawiajqcy
w wynikuzapytaniawybierzenie mniej ni2 5. wykonawc6w,
nie wiqcej ni2 g.
Wykonawc6w
do realizacji
superwizji.
Zakrespracwykonywanych
w ramachrealizacji
superwizji:
1' superwizowanie
sesji coachingowych
prowadzonych
z uczestnikami
projektu,zgodniez
zakresem
superwizji,
kt6ryzostanieustalonyprzezZamawiajqcego.
2' Prowadzenie
dokumentacji
superwizji
sesjicoachingowyctr
ziooniez wymogamiprojektowymi
okreSf
onymi przezZamawiajqcego.
Projekt
wspotfinansowany
zeSrodkow
UniiEuropejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
spolecznego

Stowarzyszenie
Katolicki
Ruch
Antynarkotyczny
MMN
Ul.Targowa
15/2/3
03-727

s.2

fi s*m*.lu*r*.

r{urEn

Jil:,*$i{$H

Projekt
innowacyjne
podej6cie
g:::gl:lg.rr20nychwykruczeniem
"coachrodzinny:
spolecznym,,
_1
nrpOK1.07.02.01
4_003/1
3
Formazatrudnienia:
umowao wsp6lpracy/umowa
cywilnoprawna.
IV. WARUNKI
REALIZACJI
ZAMoWIENIA
Wymagania
wobecWykonawc6w:
Obligatoryjne
a)posiadanie
min' 3' letniego,udokumentowanego
doswiadczenia
zawodowego
jako: coach,
trener,psychoterapeuta,
pedagog,
psycholog;
b)do6wiadczenie
z zakresu
zagadnieri
zwiqzanych
z coachingiem
w obszarze
dzialari
spofecznych
uczestnictwo
w minimum2. warsztatach
eksperckich
z tegozakresu;
c)posiadanie znajomosci rozwiqzan teoretycznych
i
praktycznych zwiqzanych
z funkcjonowaniem
coach6ww obszarze
spolecznym
- uczestnictwo
w Niemczech
w min. 1
wizyciestudyjnejukazujqcej
pracqcoachaw obszarze
dzialarispolecznych
w
Niemczech
lub w
innychkrajachEuropyZachodniej;
Opcjonalne
(l warunekz 4.)
d)doSwiadczenie
w szkoleniach
dotyczqcych
coachinguw obszarzedziala6spolecznych
w
wymiarze
minimum60 h;
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e)do$wiadczenie
we wdra2aniu
metodycoachingu
spolecznego
w wymiarze
minimum60 h;
f)doswiadczenie
w prowadzeniu
coachingu
relacjii/lub poradnictwa
edukacyjnego
jakotrenerlub
coach;
g)minimum3' letnie doswiadczenie pracy
w
z dzieimi i mlodzie2qlub minimum 100
udokumentowanych
sesjicoachingowych
realizowanych
z osobamizagro2onymi
wykluczeniem
spolecznym.
W postepowaniu
mogqwziqiudzialWykonawcy
kt6rzy:
a)posiadajq
odpowiednipotencjal(kadrowyi techniczny),
wiedzq,kwalifikacje,
uprawnieniai
doSwiadczenie
niezbqdne
do nare2ytego
wykonania
zam6wienia.
b)nie sq podmiotamipowiqzanymiosobowo
lub kapitalowoz zamawiajEcym.
powiqzanie
osobowelub kapitafowepolegaw szczeg6lnoSci
na: 1ai uczestniczeniu
w
jako
sp6lce
wsp6lnik
sp6lkicywilnejlub sp6lkiosobowej;(bi posiadaniu
co najmnie
to%
udziaf6w
i
lub
akcji;
(c)
pelnieniu
funkcjiczlonkaorganunadzorczego
lub zarzqdzalqcego,
prokurenta,
pelnomocnika;
(d)
pozostawaniu
w zwiqzkumal2eriskim,
w stosunkupokrewieristwa
lub
powinowactwa
w
linii
prostej'pokrewiedstwa
lub powinowactwa
w linii bocznejdo drugiegostopnialub w
stosunku
przysposobienia,
opiekilubkurateli.
c)nie sq zatrudnienina podstawieumowy
o pracelub umowy cywilnoprawnej
w instytucji
uczestniczqcej
w realizacjiPo KL.Jakoinstytucjquczestniczqcq
po KL rozumiesiq
w
realizacji
lnstytucjq
zarzqdzaiqcq,
Instytucjq
Pofredniczq.q,
inrtytu.lqwirazalqcq(rnstytucjq
posredniczqcq
llstopnia)'Regionalny
osrodekEFS,
KrajowyosrodekEFSoiazKrajowqInstytuciq
wspomagaiqcq.
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Powy2sze
warunkibqdqweryfikowane
na podstawie
treScizafqcznika
nr L,2,3,4,5.
V. TERMIN
REALIZAOI
ZAM6WIENIA
Termin realizacjizadania:

Projekl
wspotfinansowany
zesrodkow
uniiEuropejskiejw
ramach
Europejskiego
rrnorr^lp6ffi
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czEse
1.
- 31.05.2015r.
01.05.2014r.

czEsc2
01.05.2014r
. - 31-.L2.20L4r.
Informacjena temat harmonogramu
sesji coachingowych
i superwizjizostanqprzekazane
Wykonawcy
w terminiepodpisania
umowyorazpo ustaleniu
termin6wudzialu
w zajqciach
z BO.
MiejscereaIizacjisesjicoachingowych
orazsuperwizji:Warszawa.
VI. KRYTERIA
OCENY
OFERW
w celuwyborunajkorzystniejszej
ofertyzostafyprzyjqtenastqpujqce
kryteria:

r(tffun
czEse
1
Kryterium- Cenabrutto za godzinqsesjicoachingowejKa2daz ofert bqdzieocenianawg powyiszychkryteri6wzgodniez poni2szym
wzorem:

*rFrrqaF,t
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najni2sza
cenaofertowabrutto
Pc=

x 100pkt
cenaoferty badanej

czEse
2
Kryterium- Cenabruttozagodzinqsuperwizji
-
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Kaidaz ofertbqdzieoceniana
wg powy2szych
kryteri6wzgodnie
z poni2szym
wzorem:
pc=

VII.

najni2sza
cenaofertowabrutto
x 100pkt
cenaofertybadanej

OSOBA
UPRAWNIONA
DOPOROZUMIEWANIA
SlEZ WYKONAWCA

W sprawach
dotyczqcych
przedmiotu
zapytania
ofertowego:
Bo2ena
Bereda,
mail:b.bereda@karan.pl
ul.Targowa19Q13
tel.22 4087924

VIII.

SPOS6B
PRZYGOTOWANIA
OFERW

1/ofertqnale2y
podrygoremniewa2noScizroiyiw
formiepisemnej.
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2/ofertqstanowiwypelniony
druk,,oFERTA",
kt6rystanowizatqcznik
nr L do zapytania
ofertowegowraz z zalqcznikaminr 2, 3, 4, 5 do zapytaniaofertowego,wypefnione
i podpisane
zgodnie
z formqreprezentacji
Oferenta;
3/ofertqnale2y
sporzqdzii
zgodniez tresciqzapytania
ofertowego
oraztre6ciqzawartqw
formularzustanowiEcym
zafqczniki
do zapytania
ofertowego.
Projekt
wspoliinansowany
zeSrodkow
UniiEuropejskiej
w ramach
Europejskiego
Funduszu
Spolecznego
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4/Ofertamusibyi napisana
w jqzykupolskim,pismemczytelnym.
S/zlo2enie
ofertyzawierajqcej
rozwiqzania
alternatywne
spowoduje
odrzucenie
oferty.
6/Ka2dyoferent mo2ezro2y(w niniejszym
zapytaniu
tyrkojednqofertq.
IX.

ZATECENIA
DOTYCZACE
SKIADANIA
OFERT
ITERMIN
SKTADANIA
OFERT

Prosimy
o dostarczenie
ofertydo dnia3o.o4.2or4r.do
godz.11:oonaadres:
Stowarzyszenie
Katolicki
RuchAntynarkotyczny
KARAN
ul.TargowaIW, 03-727Warszawa
Koperta
powinnabyi adresowana
w nastepujqcy
spos6b:

Realizacia
sesjicoachingowych
isuperwiziina potrzebyprojektu,,coach
rodzinny:
innowacyjne
podejScie
do os6bzagro2onych
wykluczeniem
spolecznym,,
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L' Terminskladania
ofertuprywadnia30.o4.zoL4o
godzinie
11.00.
2. ofertyzlo2one
po terminiebqdqzwr6cone
oferentowibezotwierania.
3. Otwarcie
ofertnastqpi30.O4.20L4
o godzinie12.00.
4. oferentmoZeprzeduptywemterminuskradania
ofertwycofaiswoiqofertq.
S'Zamawiajqcy
zastrzegasobie prawo odstqpieniaod podpisaniaumowy
w przypadkunie
zaakceptowania
przezoferentawzoruumowy.Zewzglqdunafakt,i2
niniejsza
usluga
realizowana
jest w ramachprojektu wsp6ffinansowanego
z EFSZamawiajqcy
informuje,2e umowa z
Oferentem
zawieraibqdzienastqpujqce
warunki:
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a' obowiqzek
udostqpnienia
na ka2de
2qdanie
dokumentacji,
w tym dokumentacji
finansowej
zwiqza
nejz realizacjq
zam6wienia;
b' Mo2liwosi
zmianyszczeg6lowego
zakresu
zam6wienia
w wynikuewentualnych
zmianwe
wnioskuo dofinansowanie
projektuwprowadzonych
jegorearizacji;
w okresie
c' obowiqzek
przekazania
ZamawiajEcemu
prawautorskich,
w tym majqtkowych,
do utwor6w
wykonanych
na podstawie
podpisanej
umowy;
d' Zamawiajacy
zastrzega
sobieprawodo uniewa2nienia
postqpowania
bezpodaniaprzyczyny
lub
do zamkniqcia
postqpowania
bezwyboruoferty;
e' Do uplywu terminu skladaniaofert Zamawiajqcy
zastrzegasobie prawo zmianytre6ci
niniejszego
Zapytaniaofertowego;
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X. INFORMAOA
O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERW
o wynikuzapytania
ofertowego,po sporzEdzeniu
protokoluz wyborunajkorzystniejszej
oferty,
Zamawiajqcy
poinformuje
ka2dego
Oferenta,
kt6ryzlo2ylofertq.
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ZAI{CZNtKt:
1. Formularz
ofertowy.
2. Wykazdo6wiadczenia.
3. O6wiadczenie
o brakupowiqzari.
4' oswiadczenie
oferentao spelnieniu
warunk6wudzialuw postepowaniu
i brakupodstawdo
wykluczenia
5. O6wiadczenie
o niezatrudnieniu.
8o1efuct,tlereda
l6wnego
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PodpisZamawiajqcego
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