ZAPYTANIE OFERTOWE
z dn. 20.11.2017
dotyczące usługi superwizyjnej na potrzeby projektu „Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie
rodzin poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan
Ul. Kazimierza Pułaskiego 9/1
26-605 Radom
karan@karan.pl
II. INFORMACJE OGÓLNE
W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Family balance coaching - psychospołeczne wsparcie
rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00W281/15), w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa,
zapraszamy do składania ofert dotyczących usługi.
III. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie realizowane jest w trybie rozeznania rynku zgodnie sekcją 6.5.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
IV. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu superwizji testowych sesji
coachingowych w ramach projektu ,,Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących
balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”, w łącznym wymiarze 108 godzin.
Szczegółowe warunki zamówienia:
1. Każda superwizja coachingowa musi zostać przeprowadzona w oparciu o założenia modelu Family
Balance Coaching z uwzględnieniem indywidulanych potrzeb każdego uczestnika superwizji.
2. Wykonawca musi zapoznać się z założeniami Modelu Family Balance Coaching wypracowanego w
ramach projektu
3. Łączny wymiar godzinowy superwizji wynosi 108 godzin z uwzględnieniem superwizji indywidualnych i
grupowych, w tym:
 superwizje indywidualne: 60h
 superwizje grupowe: 48h
4. Realizacja superwizji coachingowych obejmuje okres od listopada 2017do marca 2018 r.
5. W ramach projektu wsparciem superwizyjnym zostanie objętych 9 coachów prowadzących testowe
sesje coachingowe w ramach projektu ,,Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin
poszukujących balansu między życiem rodzinnym i zawodowym”.
6. Przewidywany średni wymiar godzinowy superwizji przypadający na jednego uczestnika superwizji
wynosi 6-8 godzin superwizji indywidualnej oraz 16-24 godziny superwizji grupowej.
7. W ramach niniejszego postępowania ofertowego, zostanie wybranych nie więcej niż 3 superwizorów, z
którymi zostaną podpisane umowy ramowe wg stawki godzinowej. Średnio na jednego superwizora
przypadać będzie 36h superwizji w całym okresie realizacji usługi. Dokładna liczba godzin
przypadających na jednego superwizora zależna będzie od harmonogramu ustalanego indywidualnie z
każdym uczestnikiem superwizji w oparciu o jego potrzeby.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane wg stawki godzinowej stanowi jedyne i całkowite
wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
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Rozliczenie wykonania zadań superwizora nastąpi na podstawie rzeczywiście przepracowanych godzin
w danym okresie rozliczeniowym potwierdzonych zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
10. Oferent zobowiązany jest do wykonania zamówienia osobiście.
V. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
1.
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:
a. posiada wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) z zakresu nauk społecznych lub
pokrewnych
b. posiada certyfikat coacha ICC, ICF, IC lub równoważny (do oferty należy załączyć kopię
certyfikatu)
c. posiada min. 10 lat doświadczenia zawodowego
d. posiada doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych
e. posiada doświadczenie w prowadzeniu sesji superwizyjnych
f. zadeklaruje zapoznanie się z założeniami modelu Family Balance Coaching oraz realizację
sesji superwizyjnych zgodnie z założeniami tego modelu
2.
Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt. 1c rozumiane jest jako zatrudnienie na umowę
o pracę, zatrudnienie na umowę cywilno-prawną, samozatrudnienie/prowadzenie działalności
gospodarczej.
3.
Weryfikacja spełnienia warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie załącznika nr 2 oświadczenie
o spełnieniu warunków uczestnictwa oraz załączonych kopii wskazanych wyżej dokumentów. Brak
kopii dokumentu wskazanego w podpunkcie 1a traktowany będzie jako niespełnienie danego
kryterium.
4.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia kryteriów 1d lub/i 1e poprzez
wezwanie do przedstawienia wyjaśnień.
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
(1)Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
(2) Wraz z ofertą musi być dostarczone oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 oraz kopie dokumentów
wskazanych w punkcie V zapytania ofertowego
(3) Ofert powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na
adres: b.bereda@karan.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres Biura Projektu,
ul. Targowa 15 lok.2/3, 03-727 Warszaw do dnia 24.11.2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).
(4) Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
(5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
(6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
(7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VIII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:
Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na
podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 –Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:
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Lp.
1.

2.

Opis kryteriów i sposób oceny
Cena brutto realizacji zamówienia
Maksymalna liczba punków (40 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty
otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów. Porównanie złożonych ofert
nastąpi wg poniższego wzoru:
P=(najniższa oferowana cena)/(cena badanej oferty) x 40 punktów
Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 40 pkt.
Doświadczenie w obszarze coachingu i superwizji
1. Doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych:
 powyżej 300h - 20 punktów
 201-300h – 10 punktów
 151-200h – 5 punktów
 poniżej 150h – 0 punktów

waga
40 pkt.

60 pkt.

2. Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych sesji superwizyjnych:
 powyżej 150h - 20 punktów
 101-150h – 10 punktów
 51-100h – 5 punktów
 poniżej 50h – 0 punktów
3. Doświadczenie w prowadzeniu grupowych sesji superwizyjnych:
 powyżej 150h - 20 punktów
 101-150h – 10 punktów
 51-100h – 5 punktów
 poniżej 50h – 0 punktów
Maksymalna łączna liczba punków w tym kryterium to 60 pkt.
Za najkorzystniejsze zostaną 3 oferty, które uzyskają największą liczbę punktów. Ocena ofert będzie prowadzona
przez wszystkich członków komisji. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w zakresie
oferowanej ceny brutto.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
W sprawach dotyczących przedmiotu rozeznania rynku należy kontaktować się z Bożeną Beredą,
b.bereda@karan.pl
X. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:
(1) Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
(2) Niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
(3) Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych.
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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XII. FINANSOWANIE
Zamówienie
jest
współfinansowane
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w ramach projektu „Family balance coaching - psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między
życiem zawodowym i rodzinnym” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W281/15), realizowanego z w ramach
Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
(1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
(2) Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa – Załącznik nr 2
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