
     

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

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

PS.WA.0631.36.19     Gdańsk, dnia 02.04.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

zorganizowania i przeprowadzenia superwizji dla pracowników socjalnych  

w ramach Projektu „GPS - Gotowość Praca Samodzielność II” 

 

Wartość usługi nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 tys. euro, na podstawie  

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

I. Zamawiający 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Konrada Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Alicja Kania, tel. 58 342 31 39, e-mail: alicja.kania@mopr.gda.pl 

 

II. Informacje o Projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie: 

1. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”, 

zwanego dalej Projektem. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", 

Działanie 6.1 „Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Świadczenie usługi superwizji dla 17 pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r. zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1508 ze zm.). 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 zajęcia superwizji odbywać się będą dla max 3 grup; 

 dla każdej grupy przewidziana jest średnio jedna trzygodzinna sesja w miesiącu (wskazana 

część na superwizję grupową i indywidualną – według preferencji i sugestii uczestniczących 

pracowników); 

 łącznie 189 godzin; 

 zakres superwizji: 

 wspieranie kadry pracowników MOPR w realizacji metod i technik pracy z klientem; 

 zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych;  

 zwiększenie umiejętności radzenie sobie w trudnych sytuacjach;  

 zwiększenie zadowolenia ze swojej pracy, rozwój zawodowy;  

 zwiększenie motywacji do działania i efektywności zawodowej; 

 przedmiot zamówienia będzie realizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  

na terenie miasta Gdańska, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego, 

w dni robocze w okresie od kwietnia 2019 r. do 15 grudnia 2020 r., w terminach i godzinach 

ustalonych harmonogramem (w godzinach pracy Zamawiającego). 
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IV. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy do prowadzenia superwizji 

zatrudnią osobę spełniającą warunki określone w art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz posiadającą minimum 3-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu superwizji. 

 

V. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. Kompleksowe, rzetelne przeprowadzenie usługi. 

2. Prowadzenie dokumentacji realizacji usługi - listy obecności w superwizji, zawierające datę 

zajęć (wraz z zakresem godzinowym), podpisy Uczestników. Przekazanie list do 

Zamawiającego do końca każdego miesiąca. 

3. Oznakowanie 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. 

4. Prawidłowa, rzetelna, zgodna z wymogami projektowymi i terminowa (zgodnie z ustalonym 

harmonogramem) realizacja powierzonej usługi. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia 

harmonogramu świadczenia usług najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca  

(z wyłączeniem harmonogramu na usługi świadczone w kwietniu 2019 r.). 

5. Utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym. 

6. Przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, 

procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów. 

7. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 

8. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie domagał się od oferenta 

udokumentowania okoliczności, o których mowa w punkcie IV niniejszego zapytania. 

 

VI. 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 IV zapytania ofertowego, a Oferent jest w stanie udokumentować 

powyższe fakty przed podpisaniem umowy z Zamawiającym; 

 deklarację realizacji usługi w planowanym terminie; 

 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). 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert: 

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

do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 11.04.2019 r. do godz. 14.00 - liczy się data 

wpływu oferty. 

2. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego 

wraz z dopiskiem: „Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla pracowników 
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socjalnych w ramach Projektu „GPS - Gotowość Praca Samodzielność II” - NIE 

OTWIERAĆ DO DNIA 11.04.2019 R. DO GODZ. 14:10. 

a) w kancelarii MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A p. 4 

lub 

b) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada  

Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. 

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

z udzieleniem zamówienia. 

 

VIII. Wybór oferty: 

Odczytanie ofert, na które serdecznie Państwa zapraszamy, nastąpi w dniu 11.04.2019 r.  

o godz. 14:10 w pokoju nr 302 (III p.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (ul. Konrada 

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

dnia 16.04.2019 r. Zawarcie umowy z Wykonawcą powinno nastąpić do 23.04.2019 r. 

 

IX. Ocenie podlegać będzie: 

 cena brutto całości zamówienia - max 60%, 

 doświadczenie w prowadzeniu superwizji – max 40%. 

Ocenie będzie podlegało udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu superwizji pracy 

socjalnej lub lata ciągłości świadczonej usługi. 

 

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 PROWADZĄCEGO (D) - 40% 

Maksymalna liczba punktów wg kryterium może wynieść 40 punktów. 

Zamawiający będzie punktował doświadczenie prowadzącego (na podstawie informacji zawartej 

w pkt 3 formularza ofertowego) w następujący sposób: 

a) poniżej 3 lat – oferta odrzucona 

b) od 3 do 5 lat – 10 pkt; 

c) powyżej 5 do 7 lat – 25 pkt; 

d) powyżej 7 lat – 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 

PROWADZĄCEGO 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą łączną liczbą punktów. 
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X. Dodatkowe informacje 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i wyboru Wykonawcy 

bez podania przyczyn. 


