
     

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Gdańsk, dnia 21.09.2016 r. 

Dział Kierunków Rozwoju 

PS.DKR.0631-50 /16 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z realizacją projektu „GPS - 

Gotowość Praca Samodzielność”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 - 2020, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia 

superwizji dla pracowników socjalnych i animatorów lokalnych MOPR w Gdańsku  

w okresie od października 2016 r. do października 2018 r. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 

Osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Marcin Męczykowski –  tel. 58/342-31-68, e-mail: m.meczykowski@mopr.gda.pl 

Ewa Kremer - tel. 58/342-31-39, e-mail: e.kremer@mopr.gda.pl 

 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 

 

Przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych i animatorów lokalnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w tym: 

1) przeprowadzenie cyklu sesji superwizyjnych dla 20 pracowników 

socjalnych: 

- zajęcia superwizji odbywać się będą dla max 4 grup (średnio po 5 osób  

w grupie), 

- dla każdej grupy średnio jedna sesja w miesiącu, 

(wskazana część na superwizję grupową i indywidualną – według preferencji  

i sugestii uczestniczących pracowników); 

2) przeprowadzenie cyklu sesji superwizyjnych dla animatorów lokalnych: 

- zajęcia superwizji odbywać się będą dla 1 grupy, 

- średnio jedna sesja w miesiącu. 

 

3. SZCZEGÓŁY ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

1) Zamawiający przewiduje utworzenie czterech grup superwizyjnych dla 

pracowników socjalnych i jednej grupy dla animatorów lokalnych. Planowana 

łączna liczba godzin superwizji wynosi 384 godzin zegarowych (średnio  

15 h/mies). 

2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego na terenie miasta Gdańska, w pomieszczeniach udostępnionych 

przez Zamawiającego, w dni robocze w okresie od października 2016 r. do 
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października 2018 r. w terminach i godzinach ustalonych harmonogramem 

(między 07:30 a 15:30); 

3) Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe magisterskie uprawniające do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego lub posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji  

w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 65); 

b) co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego lub wykazującą 

się udokumentowanym doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej  

500 godzin szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności 

interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy 

socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy 

socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty. 

4) Ocenie będzie podlegało udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu 

superwizji pracy socjalnej lub lata ciągłości świadczonej usługi. 

5) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania prowadzonej w ramach usługi 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji  

i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

6) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie domagał się od oferenta 

udokumentowania okoliczności, o których mowa w punkcie 3.3 i 3.4 niniejszego 

zapytania. 

 

4. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

 

Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania) 

zawierający: 

 cenę jednostkową brutto za 1 h (60 minut) świadczenia ww. usługi superwizji  

z uwzględnieniem własnych materiałów potrzebnych do jej wykonania; 

 cenę ofertową brutto całej wartości zamówienia; 

 informację przez kogo będzie realizowana usługa; 

 oświadczenia, że osoba, która będzie realizowała przedmiot zamówienia spełnia 

kryteria określone w punkcie 3.3 zapytania ofertowego oraz posiada doświadczenie  

w świadczeniu superwizji pracy socjalnej zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt 7 

zapytania, a Oferent jest w stanie udokumentować powyższe fakty przed 

podpisaniem umowy z Zamawiającym; 

 deklarację realizacji usługi w planowanym terminie tj. w okresie od  

października 2016 r. do października 2018 r., między 07.30 a 15.30; 

 zgodę na płatność przelewem w terminie 21 dni od momentu wystawienia faktury 

za właściwie wykonaną usługę (dopuszczalne są rachunki lub faktury częściowe 

np. wystawiane w systemie miesięcznych rozliczeń wykonanej usługi). 
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5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferty przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty według 

załączonego wzoru. Na oferty oczekujemy w terminie do 27.09.2016 r. do godz. 15.00 – 

liczy się data wpływu oferty. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest 

równoznaczne z udzieleniem zamówienia. 

Oferty można składać: 

 osobiście (w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A  

80-432 Gdańsk pok. 334), 

 pocztą lub przesyłką kurierską, 

 pocztą elektroniczną (e.kremer@mopr.gda.pl). 

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany 

dokument Zamawiający uważa przekazanie/przesłanie podpisanego skanu danego 

dokumentu. 
 

6. WYBÓR OFERTY: 

 

Odczytanie ofert, na które serdecznie Państwa zapraszamy, nastąpi w dniu 27.09.2016 r.  

o godz. 15:10 w pokoju nr 302, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (ul. Konrada 

Leczkowa 1A) O wyborze oferty powiadomimy Państwa drogą telefoniczną lub e-mailową 

do dnia 30.09.2016 r. Zawarcie umowy z Wykonawcą powinno nastąpić do 10.10.2016 r. 

 

7. OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE: 

 cena brutto całości zamówienia - max 60%, 

 doświadczenie w prowadzeniu superwizji – max 40% (10% za każdy rok  

w ciągłości świadczonej usługi lub za każde 100 godzin superwizji – pod uwagę 

brany jest czynnik korzystniejszy dla oferenta). 

 

Sposób oceny ofert: 

 

Kryterium CENA (C) - 60% 

Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 60 punktów. 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną. Cena oferty jest 

ceną brutto. 

Liczba punktów według kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru: 

 

najniższa cena ofertowa 

C =  -------------------------------------- x 100 x 60% = liczba punktów 

cena badanej oferty 
 

Kryterium DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (D) - 40% 

Maksymalna liczba punktów wg kryterium może wynieść 40 punktów. 

Liczba punktów wg kryterium przyznawana będzie według poniższej reguły: 
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Lata w ciągłości świadczonej usługi superwizji 

lub liczba przeprowadzonych godzin superwizji 
% ilość punktów 

< 1roku lub <100 godz. 0 0 pkt 

1 < 2 lat lub 100 - 199 godz. 10 10 pkt 

2 < 3 lat lub 200 - 299 godz. 20 20 pkt  

4 < 5 lat lub 300 - 399 godz. 30 30 pkt 

5 i powyżej lub 400 i powyżej 40 40 pkt 

 

Łączna liczba punktów przyznana Wykonawcy wg wszystkich kryteriów obliczona zostanie 

wg wzoru: P = C + D, gdzie: 

P - łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie 

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium CENA 

D - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą łączną liczbą punktów. 

 

8. Dodatkowe informacje 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i wyboru 

Wykonawcy bez podania przyczyn. 


