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Warszawa,L6.04.20L4r.

STOWARZYSZENIE
KATOLICKI
RUCH ANTYNARKOTYCZNY
"
,, KARAN
- .-_?9-610Radorn,ut. Reja5/l
NIP 796-13{7{9S Rc4oa6q,0t2gess
Pieczqizamawiajqcego

ZAPYTANIE
OFERTOWE
Zam6wieniedotyczy postepowaniazgodnegoz zasadqkonkurencyjnoSci
majqcegona celu
wylonienie
Wykonawcy/Wykonawc6w,
kt6rzyzrealizujq
nastqpujqcy
przedmiot
zam6wienia:

Przedmiotzam6wienia:Realizacja
sesjicoachingowych
i superwizjina potrzebyprojektu,,Coach
superwizorspofeczny:
ku profesjonalizacji
innowacyjnych
form wsparciaos6bzagroionych
wykluczeniem
spolecznym,,

t. ZAMAWTAJACY
Stowarzyszenie
Katolicki
RuchAntynarkotyczny
KARAN
ul. Reja5/t,26-6LORadom
NIP 796L367 490,KRS00000j.1861,
Regon040020655
tel. (0-22)4O880 24
fax.(0-22)4088024
Godziny
urzqdowania:
od poniedzialku
do piqtkuod godz.10:00do godz.16:00
II. INFORMACJE
OG6LNE:
W zwiqzku z realizowanym przez Akademiq Szybkiej Nauki Tadeusz
Buzarewicz,
ul' Kormoran6w
10, Radzieje,
11-600wqgorzewooraz partner6wStowarzyszenie
KatolickiRuch
Antynarkotyczny
Karan,ul. Reja5/L, 26-61-0
Radomi EDUResearchpolskasp. z o.o.,ul. Dluga43
Rozgarty,
87-134Zlawie6wielka projektem:,,Coach
- superwizorspoleczny:
ku profesjonalizacji
innowacyjnych
form wsparciaos6b zagro2onych
wykluczeniem
spolecznym,,
numer projektu:
PoKL'07'02'ot-r4-oL2/13,
w ramachEuropejskiego
programuoperacyjnego
Funduszu
Spolecznego
KapitalLudzkiPriorytet7 Promocja
Integracji
spolecznej
Dziafanie
T.2.przeciwdziafanie
wykluczeniu
i wzmocnienie
sektoraekonomiispolecznej,
zapraszamy
do skfadania
ofert w zakresierealizacji
zadaniazadania:Realizacja
sesji coachingowych
i superwizjina potrzebyprojektu ,,Coachwww.coach.akn.pl
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superwizor spoleczny: ku profesjonalizacjiinnowacyjnych form wsparcia os6b zagro2onych
wykluczeniem
spolecznym".
ilt.

OPISPRZEDM
IOTUZAPYTANIA
OFERTOWEGO

Nazwai kod przedmiotuzam6wieniawedfugwsp6lnegosfownikaZam6wie6(cpV)

85312320-8
80570000-0
80500000-9

Nazwaprzedmiotuzam6wieniawg CPV
Usfugidoradztwa
Uslugiszkoleniaw dziedzinierozwojuosobistego

Uslugiszkoleniowe

czEse
1
Przedmiotemzapytaniaofertowegojest realizacjasesjicoachingowych
wdra2ajqcychwypracowanq
metodq coachingowaw ramach projektu ,,Coach- superwizor spoleczny:ku profesjonalizacji
innowacyjnychfo rm wsparciaos6b zagro2o
nychwykluczeniem spolecznym,,.
Wykonawcaprzeprowadzisesjecoachingowew iloScigodzin nie mniej ni2 63 i nie wiqcej ni2 153,
dokfadnaliczbagodzindo przeprowadzenia
dla Wykonawcyzostanieustalonaprzed rozpoczqciem
realizacjisesjicoachingowych.
Zamawiajqcyw wyniku zapytania ofertowego wybierze 4. Wykonawc6w do realizacji sesji
coachingowych.
Liczbagodzinsesji coachingowychzrealizowanych
w ramachzapytanianie przekroczy45O,w tym:
300 godzinw roku 2Ot4 i 150 godzinw roku 20i.5.
Zakrespracwykonywanychw ramachrealizacjisesjicoachingowych:
1-'Wykonawcy
obejmqwsparciemcoachingowym100.BO- uczestnik6w/uczestniczek.
Celemwsparciajest umo2liwienie
wykorzystania
potencjalu,zasob6windywidualnych,
zmniejszenie
poczuciamarginalizacjii wykluczeniaoraz poprawa mo2liwoSciaktywizacjispofeczneji zawodowej
os6b objqtychwsparciemw formie przeprowadzenia
indywidualnychsesjicoachingowych.
2. Prowadzeniedokumentacjisesjicoachingowych
zgodniez wymogami projektowymiokreSlonymi
przezZamawiajqcego
Formazatrudnienia:
umowao wsp6lpracy/umowa
cywilnoprawna.

czEsc2
jest realizacja
Przedmiotem
zam6wienia
superwizji
w ramachprojektu,,Coach-superwizor
spoleczny:
ku profesjonalizacji
innowacyjnych
formwsparcia
os6bzagro2onych
wykluczeniem
spolecznym',.

www.coach.akn.ol
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FUNDUSZTJ
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oferentprzeprowadzi
liczbqgodzinsuperwizjinie mniej ni2 10 i nie wiqcejni2
30 - dokladnaliczba
godzinsuperwizji
do przeprowadzeniaprzez wykonawcq zostanie ustalona przed
rozpoczqciem
realizacji
superwizji.
Zamawiajqcy
w wynikuzapytania
ofertowego
wybierze4. wykonawc6w
do realizacji
superwizji.
Liczba
godzinsuperwizji
zrealizowanych
w ramachzapytania
nie przekroc
zy 9o,wtym: 45 godzinw
roku2014i 45 godzinw roku2015.
Zakres
pracwykonywanych
w ramachrealizacji
superwizji:
t' superwizowaniesesji coachingowychprowadzonych
z uczestnikamiprojektu, zgodnie
z zakresem
superwizji,
kt6ryzostanie
ustalony
z Zamawiajqcym.
2' Prowadzeniedokumentacji
superwizji
sesjicoachingowycn
zgodniez wymogamiprojektowymi
okre6lonym
i przezZamawiajqcego.
Formazatrud
nienia: umowao wsp6lpracy/u
mowacywiInoprawna.
IV. WARUNKI
REATIZACJI
ZAM6WIENIA
Wymagania
wobecWykonawc6w:
Obligatoryjne
a)posiadanie
min'3 - letniego,
udokumentowanego
doiwiadczenia
zawodowego
jako:coach,
trener,
psychoterapeuta,
pedagog,
psycholog
lub menager
w dziafalnosci
spolecznej;
b)do$wiadczenie
z zakresu
zagadnieri
zwiqzanych
z coachingiem
- uczestnictwo
spolecznym
w min.2
warsztatach
eksperckich
z tegozakresu;
c)posiadanie znajomo$ci rozwiqzafi teoretycznych
i
praktycznych zwiqzanych
z funkcjonowaniem
coachdww obszarze
- uczestnictwo
spolecznym
w Niemczech
w min. L wizycie
studyjnei
(w wymiarzeminimum5 dni) ukazujqcej
pracqcoachaspolecznego
w Niemczech
lub w
innychkrajachEuropyZachodniej;
d)do3wiadczenie
w szkoleniach
dotyczqcych
coachingu
spofecznego
lub coachingu
w obszarze
dzialafi
spolecznych
w wymiarze
minimum1g0h;
Opcjonalne
(1 warunekz 3.)
e)doSwiadczenie
we wdra2aniu
metodycoachingu
spolecznego
w wymiarze
minimum60 h;
f)doswiadczenie
w prowadzeniu
superwizji
coachingowych
w wymiarze
minimum15 h;
g)pelnienie
przezminimum3 lata obowiqzk6w
na stanowisku
kierowniczym
w obszarze
pomocy
spolecznej.
W postqpowaniu
mogqwziqiudzialWykonawcy:
a)posiadajqcy
odpowiednipotencjal(kadrowyi techniczny),
wiedzq,kwalifikacje,
uprawnieniai
doswiadczenie
niezbqdne
do nareiytego
wykonania
zam6wienia.
b)niesq podmiotami
powiqzanymi
osobowolub kapitalowo
powiqzanie
z Zamawiajqcym.
osobowe
lub kapitalowe
polegaw szczeg6lnosci
na:(a)uczestniczeniu
w sp6lcejakowsp6lnifspolki
cywilnej
Akademia
SzyUiiey
N-*i ut.Nowogrodzka
49,
www.coach.akn.pl
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PROJEKTCOACH- SUPERWIZOR
SPOLECZNY:
KUPROFESJONALIZACJI
INNOWACYJNYCH
FORMWSPARCIN
OSOgZACNOZONIYCFI
"
WYKTUCZENIEM
SPOTECZNYM'
WSPOI-FINANSOWANY
ZESRODKOW
UNIIEUROPEJSKIEJ
W RAMACH
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU
SPOLECZNEGO'

lub sp6lkiosobowej;(b) posiadaniu
co najmniejlO%udzial6wlub akcji;(c) pelnieniufunkcjiczfonka
organunadzorczego
prokurenta,pefnomocnika;
lub zarzqdzajqcego,
(d) pozostawaniu
w zwiqzku
mat2efiskim,
w stosunkupokrewieistwalub powinowactwa
w linii prostej,pokrewiefistwa
lub
powinowactwa
w linii bocznejdo drugiegostopnialub w stosunkuprzysposobienia,
opieki lub
kurateli.
c)nie sq zatrudnienina podstawieumowy o pracQlub umowy cywilnoprawnej
w instytucji
uczestniczqcej
w realizacjiPO KL.Jako instytucjquczestniczqcq
w realizacjiPO KL rozumiesiq
lnstytucjq
ZarzEdzajqcq,
Instytucjq
(lnstytucjq
Po6redniczqcq,
Instytucjq
Wdra2ajqcq
PoSredniczqcq
ll
stopnia),
Regionalny
O6rodek
EFS,
KrajowyO6rodek
EFS
orazKrajowqlnstytucjq
Wspomagajqcq.
Powy2sze
warunkibqdqweryfikowane
(zalqcznik
na podstawie
zloionychdokument6w
nr L,2,3,4,51.
V. TERMTN
REALIZACJI
ZAM6WIENIA
Terminrealizacji
zadania:

czEsc
1
- 30.04.2015r.
01.05.2014

czEsc2
01.10.2014- 30.04.2015r.

Miejscerealizacjisesjicoachingowych
orazsuperwizji:Warszawa.

VI. KRYTERIA
OCENYOFERTY
W celuwyboru najkorzystniejszej
oferty zostalyprzyjqtenastqpujqcekryteria:

czEse
1
Kryterium- cenabrutto zagodzinqsesjicoachingowejKa2da
z ofertbqdzieoceniana
wg powy2szych
kryteri6wzgodnie
z poni2szym
wzorem:

najni2sza
cenaofertowabrutto
x 100pkt

Pc=

cenaofertybadanej

czEse2
Kryterium- cenabruttozagodzinqsuperwizji
BiuroProjektu:
Akademia
Szybkiej
Nauki,ul,Nowogrodzka
49,00-695
Wanzawa,
Piqtro2
www.coach.akn.ol
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Ka2da
z ofertbqdzieoceniana
wg powy2szych
kryteri6wzgodnie
z poni2szym
wzorem:
najni2sza
cenaofertowabrutto
Pc=

x 100pkt
cenaofertybadanej

VII.OSOBA
UPRAWNIONA
DOPOROZUMIEWANIA
SIEZ WYKONAWCA
W sprawach
dotyczqcych
przedmiotu
zapytania
ofertowego:
- Statuch,mai I: a.strzeszewska@
AnnaStrzeszewska
karan.pl
ul.Targowa
19273
tel.22 4O87924
VIII.

SPOS6B
PRZYGOTOWANIA
OFERW

1/ofertqnale2ypodrygoremniewa2noici
ztoiy(wformiepisemnej.
2/ofertqstanowiwypelniony
druk,,oFERTA",
kt6rystanowizalqcznik
nr 1 do zapytania
ofertowego wraz z zalqcznikaminr 2, 3, 4, 5 do zapytaniaofertowego)
wypefnione
i podpisane
zgodniez formqreprezentacji
Oferenta;
3/ofertqnale2y
sporzqdzii
zgodniez treSciq
zapytania
ofertowego
oraztreSciq
zawartqw
formularzustanowiqcym
zarqczniki
do zapytania
ofertowego.
4/Ofertamusibyi napisana
w jqzykupolskim,
pismemczytelnym.
5/zto2enieoferty zawieraiqcejrozwiqza
niaalternatywnespowodujejej odrzucenie.
6/Kaidyoferent moilezrohy(.
w niniejszym
zapytaniu
tyrkojednqofertq.
IX. ZALECENIA
DOTYCZACE
SKTADANIA
OFERT
ITERMINSKTADANIA
OFERT
Prosimy
o dostarczenie
ofertydo dnia30.04.20t4r.
do godz.11:00naadres:
Stowarzyszenie
Katolicki
RuchAntynarkotyczny
KARAN
ul.Targowa
LW,03-727 Warszawa
Kopertapowinnabyi adresowana
w nastqpujqcy
spos6b:

Realizacia
sesiicoachingowych
i superwizjina potrzebyprojektu,,Coachsuperwizorspoleczny:
ku
profesionalizacji
innowacyjnych
form wsparciaos6bzagroionychwykluczeniem
spofecznym,,

L.Terminsktadania
ofertupfywadnia30.o4.2or4
o godzinie11.00.
2. ofertyzlo2one
po terminiebqdqzwr6cone
oferentowibezotwierania.
j Nauki,ul.Nowogrodzka
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3. Otwarcie
ofertnastqpi30.04.2014
o godzinie12.OO.
4. oferentmo2eprzeduplywemterminuskladania
ofertwycofaiswoiqofertq.
5.Zamawiajqcy
zastrzegasobie prawo odstqpieniaod podpisaniaumowy w przypadkunie
zaakceptowania
przezWykonawcq
wzoruumowy.
Zewzglqdunafakt,i2niniejsza
jestw ramachprojektuwsp6tfinansowanego
uslugarealizowana
z EFS
Zamawiajqcy
informuje,
2eumowaz wykonawcq
zawieraibqdzienastqpujqce
warunki:
a.Obowiqzek
udostqpnienia
na ka2de
2qdanie
dokumentacji,
w tym dokumentacjifinansowej
zwiqzanej
z realizacjq
zam6wienia;
b' Mo2liwo6i
zmianyszczeg6lowego
zakresu
zam6wienia
w wynikuewentualnych
zmianwe wniosku
o dofinansowanie
projektuwprowadzonych
jegorealizacji;
w okresie
c. Obowiqzek
przekazania
ZamawiajEcemu
prawautorskich,
w tym majqtkowych,
do utwor6w
wykonanych
na podstawie
podpisanej
umowy;
d' ZamawiajEcy
zastrzega
sobieprawodo uniewa2nienia
postqpowania
bezpodaniaprzyczyny
lubdo
zamkniqcia
postQpowania
bezwyboruoferty;
e' Do upfywuterminuskladania
ofert Zamawiajqcy
zastrzega
sobieprawozmianytrescininiejszego
zapytania
ofertowego;
f' Zamawiajacy
zastrzega
sobie prawodo odstqpienia
od podpisania
umowyw przypadku,
kiedy
kwotazawartaw najkorzystniejszej
z nadeslanych
ofert,przekroczy
kwotqprzeznaczonq
na ten celw
projektu.
bud2ecie
X. INFORMAOA
O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
o wynikuzapytania,
po sporzqdzeniu
protokoluz wyborunajkorzystniejszej
oferty,Zamawiajqcy
poinformuje
ka2dego
Oferenta,
kt6ryzlo2yfofertq.
ZAr{CZNtKt:
1. Formularz
ofertowy.
2. Wykazdo6wiadczenia.
3. O6wiadczenie
o brakupowiqza6.
4' oSwiadczenie
oferentao spefnieniu
warunk6wudzialuw postepowaniu
i brakupodstawdo
wykluczenia.
5. OSwiadczenie
o niezatrudnieniu.
Szot
lzlqne

Gl6wnego
PodpisZamawiajqcego

www.coach.akn.pl
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