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Nasze wsparcie – Twoja samodzielność 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie 

zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku. 

I. Zamawiający 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Konrada Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Sabina Jażdżewska – tel. (58) 347-82-62, e-mail: sabina.jazdzewska@mopr.gda.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji dwudniowych szkoleń 

wyjazdowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  

z następujących zakresów: 

Moduł I – szkolenie wyjazdowe dla maks. 90 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku z zakresu „Współpracy opartej na talentach - metoda Gallupa” – poziom 

podstawowy 

Szczegółowy zakres: Liczba uczestników może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 20%. 

Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej liczby osób uczestniczących  

w szkoleniu. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie usług szkoleniowych, sal 

szkoleniowych, miejsc noclegowych, gastronomiczno-restauracyjnych, transportowych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie testów oceniających talenty uczestników 

przed rozpoczęciem szkolenia (w drodze online) - testy talentów wg Gallupa. 

Cele szkolenia: 

- poznanie osobistych wzorców myślenia i działania, 

- określenie i poznanie obszarów przedsiębiorczości osobistej, 

- określenie dominującej półkuli mózgowej determinującej proces kreatywnego 

myślenia i działania, 

- poznanie narzędzi wspierających proces uczenia się – techniki uruchamiające 

potencjał obu półkul mózgowych, praca z wyobraźnią, wizualizacja, 

- zbudowanie planów rozwoju osobistego i podniesienia kompetencji w organizacji  

w oparciu o Mocne strony i Talenty zdiagnozowane w teście Gallupa, 

- zrobienie mapy talentów całego zespołu. 

Moduł II – szkolenie wyjazdowe dla maks. 30 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku z zakresu „Zarządzania talentami w organizacji w oparciu o metodę 

Gallupa” – poziom zaawansowany. 
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Szczegółowy zakres: Liczba uczestników może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż do 20%. 

Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej liczby osób uczestniczących  

w szkoleniu. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie usług szkoleniowych, sal 

szkoleniowych, miejsc noclegowych, gastronomiczno-restauracyjnych, transportowych. 

Cele szkolenia: 

- rozpoznawanie i analizowanie talentów w organizacji, 

- projektowanie programów rozwojowych dla pracowników odpowiadających na 

potrzeby organizacji, 

- skuteczne angażowanie do projektów pracowników na poszczególnych stanowiskach, 

- budowanie strategii zarządzania talentami w organizacji – właściwego selekcjonowania 

talentów, 

- efektywne zarządzanie portfelem talentów w organizacji, 

- rozwijanie wewnętrznych talentów oraz monitorowanie ich efektywności, 

- obserwowanie, analizowanie, rozwijanie i kształtowanie sukcesów organizacji za 

pomocą zarządzania talentami, 

- stosowanie skutecznych narzędzi zarządzania talentami w organizacji. 

 

2. Elementy wspólne (Moduł I i Moduł II) przedmiotu zamówienia obejmują: 

a) przygotowanie scenariusza szkolenia - Wykonawca przedstawi scenariusz szkolenia, jako 

załącznik do składanego formularza ofertowego. Wykonawca przygotuje program szkolenia 

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego scenariusza szkolenia i przedstawi 

go do akceptacji Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed terminem realizacji szkolenia.  

W przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zaakceptowanego 

programu szkolenia wymagana jest zgoda Zamawiającego; 

b) przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników. Wykonawca 

opracuje i przygotuje materiały do wykorzystania w trakcie szkolenia oraz zapewni je  

w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Wykonawca przekaże komplet materiałów 

szkoleniowych w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem 

szkolenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden dodatkowy egzemplarz wszystkich 

materiałów szkoleniowych; 

c) przygotowanie i wręczenie wszystkim uczestnikom certyfikatów ze szkolenia  

z wyszczególnionym tematem i terminem szkolenia oraz nazwiskiem prowadzących 

szkolenie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie certyfikatów dla poszczególnych 

uczestników; 

d) prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu listy obecności po zakończeniu szkolenia 

każdej grupy; 

e) zapewnienie obsługi organizacyjnej odbywającego się szkolenia co najmniej na godzinę 

przed jego rozpoczęciem i przez cały czas jego trwania z możliwością natychmiastowego 

skontaktowania uczestników bądź trenerów osobiście na szkoleniu bądź telefonicznie przez 

Zamawiającego. Obsługa organizacyjna będzie polegała m.in. na rozkładaniu materiałów 

szkoleniowych, podłączaniu sprzętu elektronicznego, rozdawaniu zaświadczeń, zbieraniu 

podpisów na listach obecności, listach odbioru zaświadczeń oraz listach odbioru 

materiałów; 
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f) przygotowanie dla Zamawiającego raportu podsumowującego szkolenie wraz  

z określeniem mapy talentów pracowniczych. Wykonawca przedstawi raport opracowany 

na podstawie wyników testów określających talenty poszczególnych grup szkoleniowych. 

 

3. Termin, forma i czas szkolenia (Moduł I oraz Moduł II) 

a) Dwudniowe szkolenie powinno zostać zrealizowane w następujących terminach: 

Moduł I – 05 - 06.06.2018 r. oraz 07 - 08.06.2018 r. dla grup liczących średnio  

15 - 25 osób, tj. łącznie dla maksymalnie 90 pracowników (możliwe przeprowadzenie 

szkolenia dla 2 grup w tym samym terminie). 

Moduł II – 10 - 11.05.2018 r. dla 1 grupy liczącej maksymalnie 30 pracowników 

b) Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w formie wykładu (30% teoria - prezentacja, 

mini wykład) i warsztatów (70% aktywne ćwiczenia, gry szkoleniowe i zadania praktyczne, 

symulacje, dyskusje, burza mózgów). 

c) Każde ćwiczenie/zagadnienie musi podlegać analizie i omówieniu przez trenera/-ów oraz 

nakierowaniu uczestników na wyciąganie wniosków. 

d) Czas trwania każdego szkolenia (z wyłączeniem przerw kawowych i posiłków) to 10 godzin 

szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa wynosi 60 minut). 

 

4. Miejsce szkolenia (Moduł I oraz Moduł II) 

Wykonawca zapewni odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą realizację programu szkoleń dla 

zgłoszonej liczby uczestników. Wykonawca zapewni hotel/pensjonat o standardzie minimum  

2 gwiazdkowym w odległości od 50 do 100 km od siedziby Zamawiającego (ul. Konrada  

Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk), położony z dala od dużych ciągów komunikacyjnych, z bazą 

konferencyjną, umożliwiającą realizację programu szkolenia. Hotel/pensjonat musi dysponować 

bazą szkoleniową, m.in. salami szkoleniowymi/ konferencyjnymi, spełniającymi wymagania BHP 

i ppoż., które pozwolą na efektywny udział uczestników w zajęciach. 

 

Sale szkoleniowe: 

Każda sala musi być wyposażona w: 

a) dostęp do bezprzewodowego Internetu, 

b) zaplecze sanitarne, 

c) sprzęt szkoleniowy i multimedialny, tj. m.in.: laptop kompatybilny z projektorem 

multimedialnym, nagłośnienie, tablicę flipchart z papierem i flamastrami, ekran projekcyjny  

o rozmiarze zapewniającym czytelność prezentowanych materiałów multimedialnych, 

d) obsługę techniczną dostępną podczas trwania szkolenia. 

 

Miejsca noclegowe: 

Wykonawca zapewni 1 nocleg z pierwszego na drugi dzień szkolenia. Należy zapewnić nocleg  

w pokojach 2-osobowych. Ostateczna liczba pokoi będzie uzależniona od liczby uczestników 

szkolenia, potwierdzonej przez Zamawiającego. Czas trwania doby hotelowej od godz. 11:00 

pierwszego dnia szkolenia do godz. 15:00 drugiego dnia szkolenia. Miejsca noclegowe muszą 

znajdować się na terenie tego samego obiektu co sale wykładowe. W cenę noclegu musi być 

wliczone śniadanie w drugim dniu szkolenia. 
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Wyżywienie: 

Menu zostanie ustalone z Zamawiającym w terminie co najmniej 2 dni przed terminem szkolenia. 

Wszystkie posiłki w ramach usługi gastronomicznej będą serwowane w standardzie 

odpowiadającym standardowi świadczenia usług wybranego hotelu/pensjonatu. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić wyżywienie dla każdego uczestnika szkolenia. 

 

Transport: 

Wykonawca zapewni przewóz uczestników szkolenia w godzinach umożliwiających dotarcie na 

szkolenie (godziny kursów zostaną ustalone z Zamawiającym). Miejscem wyjazdu będzie siedziba 

MOPR (ul. Konrada Leczkowa 1A). 

Autokary muszą spełnić wszystkie wymogi bezpieczeństwa dotyczące przewozu osób, a także nie 

być starsze, niż 6 lat i wyposażone w sprawne pasy bezpieczeństwa i klimatyzację. Wykonujący 

usługę transportową musi posiadać aktualną licencję na przewóz krajowy osób oraz wymagane 

prawem aktualne ubezpieczenia. 

 

5. Kadra trenerska (wymagania): 

a) Moduł I - zapewnienie min. 2 profesjonalnych trenerów (liczba trenerów powinna być 

adekwatna do liczby grup szkoleniowych), zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Szkolenie będzie realizowane przez trenerów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.  

W przypadku konieczności powierzenia wykonania szkolenia innym osobom, niż 

wskazane w ofercie, osoby zastępujące muszą posiadać doświadczenie minimum takie 

samo lub wyższe od doświadczenia osoby zastępowanej oraz wymagana jest pisemna 

zgoda Zamawiającego; 

Moduł II - zapewnienie 1 profesjonalnego trenera, zaakceptowanego przez 

Zamawiającego. Szkolenie będzie realizowane przez trenera wskazanego przez 

Wykonawcę w ofercie. W przypadku konieczności powierzenia wykonania szkolenia innej 

osobie, niż wskazana w ofercie, osoba zastępująca musi posiadać doświadczenie 

minimum takie samo lub wyższe od doświadczenia osoby zastępowanej oraz wymagana 

jest pisemna zgoda Zamawiającego; 

b) trener/wykładowca delegowany do realizacji szkolenia musi posiadać kwalifikacje  

i doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć, których dotyczy oferta; 

c) trener biznesu, certyfikowany konsultant analiz osobowości zawodowej, talentów i stylów 

myślenia z doświadczeniem minimum 10-letnim. 

III. Kryteria, jakimi Zamawiający kierować się będzie przy wyborze oferty 

1. Cena brutto całości zamówienia - max 40% 

2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce (rozwój talentów metodą 

Gallupa) - max 60% 

 

Sposób oceny ofert: 

Kryterium CENA (C) - 40% 

a) Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 40 punktów. 

b) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną. 

c) Cena oferty jest ceną brutto. 
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d) Liczba punktów według kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru: 

najniższa cena ofertowa 

C =  -------------------------------------- x 100 x 40% = liczba punktów 

cena badanej oferty 

Kryterium DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (D) - 60% 

a) Maksymalna liczba punktów wg kryterium może wynieść 60 punktów. 

b) Maksymalną liczbę punktów otrzyma najkorzystniejsza oferta pod względem 

doświadczenia zawodowego, które posiada Wykonawca. 

c) Zamawiający będzie punktował liczbę szkoleń o podobnej tematyce (rozwój talentów 

metodą Gallupa) przeprowadzonych przez Wykonawcę, które w latach 2016 – 2018 

Wykonawca zrealizował w sposób należyty. 

d) Liczba punktów wg kryterium przyznawana będzie według poniższej reguły: 

 

Liczba szkoleń Liczba punktów 

0 – 15 0 pkt 

15 – 30 30 pkt 

31 i więcej 60 pkt 

 

Łączna liczba punktów przyznana Wykonawcy 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. 

IV. Wymagania w stosunku do ofert 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Moduł I i/lub Moduł II). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zostać opracowana na formularzu 

ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 

4. Oferta powinna zawierać: 

a) aktualny, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub 

Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w których zawarte jest określenie zgodnie  

z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotu wykonywanej działalności związane  

z świadczeniem usług szkoleniowych w formach pozaszkolnych dla zdobywania, 

poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby 

dorosłe. Dotyczy to również instytucji prowadzących ww. działalność 

(edukacyjną/szkoleniową) na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę dostępności tych dokumentów, (o których mowa wyżej)  

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę dokumenty; 
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b) wykaz zrealizowanych szkoleń o podobnej tematyce (rozwój talentów metodą Gallupa) 

przeprowadzonych przez Wykonawcę, które w latach 2016 – 2018 Wykonawca 

zrealizował w sposób należyty; 

c) program / scenariusz szkolenia i propozycję harmonogramu; 

d) wykaz trenerów wraz z podaniem nazwisk trenerów, ich kwalifikacji i doświadczenia; 

e) wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników; 

f) dokument na podstawie którego organizator kształcenia prowadzi pozaszkolne formy 

kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych 

rejestrach elektronicznych; 

g) kserokopie certyfikatów jakości usług posiadanych przez Wykonawcę – organizatora 

kształcenia ustawicznego. 

 

V. Informacje dotyczące wyboru Wykonawcy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także  

do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy. Realizacja 

szkolenia będzie uzależniona od przyznania środków na kształcenie ustawiczne 

pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Możliwe jest także zlecenie  

i realizacja usługi tylko w zakresie Modułu I lub Modułu II, w sytuacji przyznania środków  

z KFS na jedno zadanie. 

3. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji  

i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji 

zamówienia. 

 

VI. Miejsce i termin składania oraz termin otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 

do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 25.04.2018 r. do godz. 9:00  

w kancelarii MOPR w Gdańsku (ul. Konrada Leczkowa 1A) lub przesłać pocztą na adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk 

Decyduje data wpływu. Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. 

2. Ofertę należy opakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzoną 

napisem: „Oferta przeprowadzenia szkolenia - Współpraca oparta na talentach - metoda 

Gallupa” z zaznaczeniem czy dotyczy ona Modułu I, Modułu II czy Modułów I i II. Otwarcie  

i odczytanie ofert nastąpi w dniu 25.04.2018 r. o godz. 9:15 w sali nr 220 (II piętro)  

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A. 

3. O wyborze oferty powiadomimy Państwa w dniu 25.04.2018 r. drogą telefoniczną lub 

elektroniczną. 

 

VII. Załączniki 

1) Wzór formularza ofertowego 


