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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.mops.gda.pl 

 

Gdańsk: Świadczenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów 
projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), w zakresie: treningu umiejętności 
społecznych, treningu umiejętności zawodowych, szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, treningu umiejętności wychowawczych, treningu umiejętności 
budŜetowych, treningu niwelującego zachowania agresywne, grupy wsparcia, terapii                         
z podnoszenia samooceny i wiary we własne moŜliwości, Szkoły dla Rodzica, prawa, 
terapii indywidualnej, Programu Aktywno… 

Numer ogłoszenia: 56317 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Marynarki Polskiej 134a, 
80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, faks 058 5207001. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi szkoleniowej 
na terenie miasta Gdańska dla beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1),                       
w zakresie: treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności zawodowych, szkolenia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, treningu umiejętności wychowawczych, treningu 
umiejętności budŜetowych, treningu niwelującego zachowania agresywne, grupy wsparcia, 
terapii z podnoszenia samooceny i wiary we własne moŜliwości, Szkoły dla Rodzica, prawa, 
terapii indywidualnej, Programu Aktywno… 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 223 osób, 
zorganizowanie opiekuńczo - edukacyjnych zajęć dla dzieci, zapewnienie cateringu w ramach 
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projektu systemowego Systematycznie do celu. Projekt realizowany jest przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                       
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje termin szkoleń od kwietnia do 30 listopada 2012 roku                     
w salach wskazanych i wynajmowanych przez MOPS Gdańsk. Termin obowiązywania 
umowy od kwietnia do 05.12.2012 roku. 3. Zadanie dotyczy grup Beneficjentów: BO 2, BO 
3, BO 4, BO 6, BO 7, BO 7b, BO 8, BO 9, Treningu zmniejszenia poziomu agresji, Terapii                     
z podnoszenia samooceny i wiary we własne moŜliwości, zajęć indywidualnych Letniej 
szkoły dla rodzica i Jesiennej Szkoły Zatrudnienia  

a) BO 2 Asystent rodziny - 80 osób Opis grupy: osoby z rodzin dysfunkcyjnych, 
niewydolnych w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, długotrwale korzystające z systemu pomocy społecznej, rodzin niepełnych                        
i wielodzietnych, w których istnieje duŜe zagroŜenie objęciem opieki zastępczej dzieci, rodzin 
z problemem bezrobocia, ubóstwa. Cel pracy z grupą: poprawa funkcjonowania osób i rodzin 
zmierzająca do usamodzielnienia w sferze opiekuńczo wychowawczej, zawodowej, 
społecznej oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.  

b) BO 3 Opis grupy: Rodzic i dziecko - 42 osoby: beneficjenci ostateczni grupy I i II to osoby 
w wieku aktywności zawodowej, mające trudności w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zagroŜone wykluczeniem 
społecznym, jednakŜe dające nadzieję wyjścia z systemu pomocy społecznej lub rozwiązania 
trudnego dla rodziny problemu. W rodzinach tych dziecko często naraŜone jest na uleganie 
złym wpływom środowiska oraz zaburzone są relacje rodzic -dziecko. Równocześnie                                
z treningami dla beneficjentów odbywają się zajęcia z jazdy konnej i hipoterapii. Beneficjenci 
grupy III Pomagamy pomagać to osoby, których dzieci lub inni członkowie rodziny dotknięte 
są niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną lub ruchową. Osoby niepełnosprawne 
przedstawiane są jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub 
okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemoŜliwia wypełnienie ról społecznych, przez to oni 
jako opiekunowie nie mogą powrócić na rynek pracy. Opiekunowie nie widzą innych 
moŜliwości rozwiązania swojej sytuacji Ŝyciowej, jak tylko sprawowanie stałej bezpośredniej 
opieki nad członkiem rodziny tym samym tkwią w systemie pomocy społecznej przez wiele 
lat Cel pracy z grupą: aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym oraz kształtowanie umiejętności interpersonalnych i uczestnictwa w Ŝyciu 
społecznym.  

c) BO 4 JESTEŚMY RODZINĄ Opis grupy: 15 osób: osoby naleŜące do rodzin będących 
klientami MOPS Gdańsk będące w projekcie Systematycznie do celu po raz drugi, u których 
występują róŜnorakie problemy. W przypadku dzieci doświadczają one braku dostatecznej 
opieki ze strony rodziców, np. z powodu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, 
uzaleŜnienia lub choroby. Dzieci doświadczają takŜe psychicznej, emocjonalnej lub 
seksualnej przemocy, mają trudności z nauką, przejawiają zaburzenia zachowania, są 
fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawne, są młodocianymi rodzicami, wchodzą                               
w konflikt z prawem, są uzaleŜnione. Dorośli mają natomiast problemy opiekuńczo-
wychowawcze z dziećmi, wykazują niewydolność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
często są uzaleŜnieni, mają ograniczone prawa rodzicielskie oraz długotrwale korzystają                        
z pomocy społecznej- z pokolenia na pokolenie. Cel pracy z rodzinami: poprawa 
funkcjonowania rodzin w sferze rodzinnej i opiekuńczo-wychowawczej oraz przygotowanie 
ich do pełnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym.  
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d) BO 6 Opis grupy: 16 osób, osoby naduŜywające/uzaleŜnione od alkoholu lub pijące                          
w sposób szkodliwy. Cel pracy z grupą: Celem szkolenia jest zwiększenie aktywności 
społeczno-zawodowej beneficjentów projektu zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
będących w wieku aktywności zawodowej oraz przygotowaniem ich do pełnego uczestnictwa 
w Ŝyciu społecznym.  

e) BO 7 Opis grupy: 15 męŜczyzn bezrobotnych i/ lub nieaktywnych zawodowo, 
posiadających niewielkie doświadczenie zawodowe, zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 
którzy jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej. Beneficjenci oprócz 
treningów wykonywać będą prace budowlano-remontowe. Cel pracy z grupą: aktywna 
integracja ze środowiskiem oraz aktywizacja zawodowa.  

f) BO 7 b Opis grupy: 10 osób: osoby znajdujące się w okresie przystosowania się do Ŝycia 
społecznego po opuszczeniu placówki penitencjarnej lub/oraz poddane są próbie i dozorowi 
kuratorskiemu jak równieŜ sprawcy przemocy. Cel pracy z grupą: wspomaganie aktywizacji 
społeczno - zawodowej osób opuszczających placówki penitencjarne oraz osób 
przejawiających zachowania agresywne poprzez działania związane z readaptacją społeczną 
oraz profilaktyką zachowań ryzykownych mogących być przyczyną konfliktu                                      
z prawem/powrotu na drogę przestępstwa.  

g) BO 8 Opis grupy: 15 osób: młodzieŜ w wieku 18-24, usamodzielniający się 
wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, 
pochodzące z rodzin ubogich oraz ze środowisk zagroŜonych demoralizacją. Są to osoby 
zagroŜone wykluczeniem społecznym. Cel pracy z grupą: rozwijanie aktywnych form 
integracji społecznej i zawodowej oraz umoŜliwienie dostępu do nich ww. beneficjentom, 
wyrównanie szans na rynku pracy.  

h) BO 9 (PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ) Opis grupy: 30 osób: osoby w wieku 
aktywności zawodowej(czyli do 59 lat kobiety i 64 lat męŜczyźni na cały okres trwania 
projektu). Osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, zagroŜone 
wykluczeniem społecznym z zaniedbanych rejonów Gdańska, z problemem ubóstwa, 
bezrobocia, gdzie występuje ograniczona oferta spędzania wolnego czasu, brak miejsc 
rozrywki i aktywnego wypoczynku. Cel pracy z grupą: zwiększenie aktywności zawodowej                    
i uczestnictwa mieszkańców w Ŝyciu społecznym swojej dzielnicy. W ramach programu 
przewiduje się zastosowanie środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej 
integracji oraz działań o charakterze środowiskowym.  

i) TRENING ZMNIEJSZENIA POZIOMU AGRESJI Opis grupy: beneficjenci skierowani na 
poniŜsze szkolenie będą wywodzili się z róŜnych grup BO, przy czym większość uczestników 
będzie skierowanych z grupy BO 7b. Są to osoby znajdujące się w okresie przystosowania się 
do Ŝycia społecznego po opuszczeniu placówki penitencjarnej lub/oraz poddane są próbie                        
i dozorowi kuratorskiemu jak równieŜ sprawcy przemocy. Osoby te mają problemy                          
w readaptacji społeczno - zawodowej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Jedną                                 
z przyczyn trudnej sytuacji mogą być problemy emocjonalne związane np. z występowaniem 
zachowań agresywnych, nieadekwatnych do danej sytuacji (co w konsekwencji moŜe równieŜ 
utrudniać funkcjonowanie w środowisku zawodowym) jak równieŜ brakiem umiejętności 
poprawnego, satysfakcjonującego funkcjonowania w środowisku społecznym, rodzinnym. 
Celem pracy jest modyfikowanie zachowań agresywnych uczestników, nauka alternatywnych 
form radzenia sobie z gniewem, złością, agresją swoją i innych oraz nauka norm moralnych 
oraz wartości akceptowanych społecznie.  
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j) TERAPIA Z PODNOSZENIA SAMOOCENY I WIARY WE WŁASNE MOśLIWOŚCI: 
Opis grupy: terapią zostanie objętych 20 kobiet, wybranych ze wszystkich grup BO. Osoby te 
mają trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. Celem terapii jest podniesienie jakości 
Ŝycia i komfortu funkcjonowania na co dzień, podniesienia poczucia własnej wartości, 
samooceny, samoakceptacji.  

k) DIAGNOZA SPOŁECZNO-ZAWODOWA, INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 
Opis grupy: 223 osoby, wszystkie grupy BO 2, 3, 4, 6, 7, 7b, 8, 9  

l ) DORADZTWO ZAWODOWE Opis grupy: 118 osób, wybrani beneficjenci z grup BO 2, 
3, 4, 6, 7, 7b, 8, 9, którzy utracili pracę i chcą po dłuŜszej lub krótszej przerwie wrócić do 
pracy, bądź  z przyczyn niezaleŜnych od nich muszą zmienić swój dotychczasowy wyuczony 
zawód. Cel pracy z grupą: wytyczenie ścieŜki edukacyjnej i/lub zawodowej beneficjenta 
(przygotowanie Indywidualnego Planu Działania - zaplanowanie konkretnych kroków kariery 
zawodowej).  

m) TERAPIA INDYWIDUALNA Opis grupy: terapią zostanie objętych ok. 10 osób, wybrani 
beneficjenci z grup BO 3, 7, 9. Mający trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym. 
Celem terapii jest zrozumienie problemów z jakimi przychodzi beneficjent oraz zmiany 
emocjonalnego nastawienia wobec siebie i innych. Zrozumienie emocjonalne i intelektualne 
osiągane jest przez uświadomienie sobie swoich trudności powstałych w toku całego 
doświadczenia Ŝyciowego  

o) LETNIA SZKOŁA DLA RODZICA Opis grupy: Projekt Letnia szkoła dla rodzica 
adresowany jest do rodzin klientów MOPS Gdańsk, którzy zainteresowani są zwiększeniem 
wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka, 
jego potrzeb i relacji w rodzinie oraz zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci 
poprzez ofertę atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w połączeniu z edukacją i wsparciem 
rodziców. Cel pracy z grupą: poprawa kompetencji rodzicielskich, relacji 
wewnątrzrodzinnych, zmiana postaw i negatywnych zachowań.  

p) JESIENNA SZKOŁA ZATRUDNIENIA - SZKOLENIE WYJAZDOWE Opis grupy: 
Projekt Jesienna Szkoła Zatrudnienia adresowany jest do 30 osób - klientów MOPS Gdańsk 
silnie zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia. Wyboru beneficjentów dokonają trenerzy 
prowadzący zajęcia z TUZ i TUS w ścisłej współpracy z pracownikami biura. Beneficjenci                       
z róŜnych grup BO, którzy utracili pracę i chcą po dłuŜszej lub krótszej przerwie wrócić do 
pracy, bądź z przyczyn niezaleŜnych od nich muszą zmienić swój dotychczasowy wyuczony 
zawód. Cel pracy z grupą: podjęcie pracy przez beneficjenta. 

 r) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRAKTYCE Opis grupy: 223 osób, 
wszystkie grupy BO 2, 3, 4, 6, 7, 7b, 8, 9 4) W skład zamówienia wchodzi catering oraz inne 
wymagania szczegółowo opisane w siwz.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.12.12.70-6, 80.56.20.00-1, 
85.31.21.10-3, 55.52.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
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II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium. 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, ze w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje 
co najmniej trzy usługi szkoleniowe, kaŜda o wartości nie mniejszej niŜ 
100000,00 zł brutto. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje 
sprawnym telefaksem. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje 
osobami o wymaganych kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu                            
w prowadzeniu szkoleń i spotkań (opisanych w Rozdziale III siwz). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 
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• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                                 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                              
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                                   
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ                            
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,                           
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                                
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dokument, z którego wynika upowaŜnienie wykonawcy do podpisania oferty (oryginał lub 
poświadczona zgodnie z zasadą reprezentacji za zgodność z oryginałem kopia) lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał 
lub poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia). 
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III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Przewiduje się w uzasadnionych wypadkach zmiany terminu wykonania zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.mops.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk - 
kancelaria, pok. nr 11. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 26.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk - kancelaria, pok. nr 11. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Projekt Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1). Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                         
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 



8 
 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


