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PS.WIR.0631.1.19            Gdańsk, dnia 08.04.2019 r. 

 

Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Gdańsk, ul. K. Leczkowa 1a 

tel.: 58 342 31 50, fax. 58 342 31 51, e-mail: mopr@mopr.gda.pl 

REGON: 002837021 NIP: 583-20-94-853 

 

 

Zapytanie 

 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi: edukacja specjalistów – branżowe 

szkolenia i warsztaty w ramach projektu: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi (POWR.04.01.00-00-DI10/17) współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności 2014-2020. 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej mają 

kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej mają 

kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Przewidywana łączna liczba szkoleń: 14. 

3. Przewidywana średnia liczba szkoleń w miesiącu: 3. 

4. Przewidywana łączna liczba godzin szkoleniowych: 224. 

5. Przewidywana liczba godzin jednego szkolenia: 16. 

6. Godzina szkolenia liczona jest jako 60 minut. 

7. Przewidywana liczebność grup szkoleniowych: średnio 10 osób na każdym szkoleniu. 

8. Szkolenia odbywać się będą w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2019r. (termin maksymalny). 

9. Szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy MOPR w Gdańsku, tj. pn., wt., czw. w godz. 7:30-15:30, śr. w 

godz. 8:00-17:00, pt. w godz. 7:30-14:30. 

10. Cena brutto za przeprowadzenie wszystkich szkoleń jest całościową ceną ryczałtową i nie może ulec 

zmianie.  

11. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena musi być wyrażona w PLN. 

12. Płatność będzie dokonywana nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące tylko za 

faktycznie zrealizowane szkolenia.  

13. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia harmonogramu szkoleń przed podpisaniem umowy. 

14. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia trenera/trenerów, sali szkoleniowej, materiałów 

biurowych, lunchu i przerwy kawowej dla uczestniczek/uczestników. Sala szkoleniowa musi być zapewniona 

na terenie Gdańska z możliwością dogodnego dojazdu komunikacją miejską oraz musi być wyposażona 

m.in. w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablice flipchart lub tablice 
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suchościeralne. Dodatkowo sala szkoleniowa oraz budynek, w którym się ona znajduje, musi zapewniać 

dostęp dla osób z niepełnosprawnością. 

15. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania osób prowadzących poszczególne szkolenia, a ewentualna 

zmiana tych osób będzie możliwa tylko wówczas, gdy osoba zastępujaca wykaże się co najmniej takim 

samym lub równoważnym wykształceniem i doświadczeniem. 

16. Wykonawca będzie zobowiązany do poddania się weryfikacji pod względem poprawnej realizacji szkoleń, 

zgodnie z warunkami zamówienia. 

17. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia i bieżącego przekazywania Zamawiającemu dokumentacji 

niezbędnej do realizacji szkoleń, m.in. materiałów szkoleniowych, list obecności, list potwierdzających 

odbiór materiałów szkoleniowych, list potwierdzających odbiór certyfikatów. 

18. Wykonawca będzie zobowiązany do oznaczenia logami Unia Europejska Europejski Fundusz Społecznymi 

oraz Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój miejsca szkolenia, dokumentacji oraz materiałów 

dydaktycznych. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do informowania uczestniczek/uczestników 

szkoleń o współfinansowaniu ich ze środków EFS w ramach projektu Gdański model deinstytucjonalizacji 

usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

19. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia upoważnioną do 

kontaktów i reprezentowania Wykonawcy. 

20. Pozostałe szczegółowe warunki współpracy Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w umowie. 

21. Wykaz tematów szkoleń wraz z informacją o uczestnikach/uczestniczkach: 

A.  kompleksowa pomoc psychotraumatologiczna; grupa szkoleniowa: m.in. asystenci środowiskowi osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

B.  kompleksowa pomoc psychotraumatologiczna; grupa szkoleniowa: m.in. psychologowie, 

C.  zaburzenia osobowości – diagnoza i praca z klientem; grupa szkoleniowa: m.in. asystenci środowiskowi 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

D.  nowoczesne leki i terapie w leczeniu zaburzeń psychicznych; grupa szkoleniowa: m.in. asystenci 

środowiskowi osób z zaburzeniami psychicznymi, 

E.  radzenie sobie ze stresem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi; grupa szkoleniowa: m.in.  

pracownicy socjalni, trenerzy mieszkań wspomaganych, trenerzy klubu integracji społecznej, osoby 

realizujące poradnictwo rodzinne, 

F. terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi; grupa 

szkoleniowa: m.in. pracownicy socjalni, trenerzy mieszkań wspomaganych, trenerzy klubu integracji 

społecznej, 

G. prawne aspekty udzielania wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi; grupa szkoleniowa: m.in.  

pracownicy socjalni, trenerzy mieszkań wspomaganych, trenerzy klubu integracji społecznej, osoby 

realizujące poradnictwo rodzinne, 

H.  podstawy psychopatologii – opis chorób i zaburzeń, objawy i przebieg, leczenie; grupa szkoleniowa: m.in. 

pracownicy socjalni, trenerzy mieszkań wspomaganych, trenerzy klubu integracji społecznej, 

I.  podstawy terapii w nurcie behawioralno-poznawczym i psychodynamicznym – rozumienie procesu 

terapeutycznego, technik pracy; grupa szkoleniowa: m.in. pracownicy socjalni, trenerzy mieszkań 

wspomaganych, trenerzy klubu integracji społecznej,  

J.  action learning w pracy środowiskowej; grupa szkoleniowa: m.in. pracownicy socjalni, trenerzy mieszkań 

wspomaganych, trenerzy klubu integracji społecznej, 

K.  interwencja kryzysowa w pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi; grupa szkoleniowa: m.in. 

pracownicy socjalni, trenerzy mieszkań wspomaganych, trenerzy klubu integracji społecznej, 

L.  pierwszy kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi – jak się zachowywać, jak wspierać?; grupa 

szkoleniowa: m.in. dyżurni interwenci kryzysowi, 

M. agresja ze strony osób chorujących psychicznie – zapobieganie, możliwości reagowania; grupa 

szkoleniowa: m.in. dyżurni interwenci kryzysowi,  

N.  kryzys suicydalny u osoby doświadczającej zaburzeń psychicznych; grupa szkoleniowa: m.in. dyżurni 

interwenci kryzysowi. 
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III. Kod zamówienia według wspólnego słownika zamówień 

80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 

 

 

IV. Warunki udziału w postepowaniu oraz sposób ich weryfikacji 

1. Wykonawca musi:  

A. posiadać wykształcenie lub certyfikaty w obszarze tematycznym, którego dotyczą szkolenia – 

potwierdzenie w formie oświadczenia w formularzu ofertowym, 

B.  posiadać minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczą szkolenia – 

potwierdzenie w formie oświadczenia w formularzu ofertowym, 

lub Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kadrą, która spełnia powyższe wymagania. 

2. Wykonawca nie może: 

A.  być powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w 

szczególności poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

B.  być w trakcie postępowania upadłościowego lub po ogłoszeniu upadłości. 

Powyższe wykluczenia dotyczą również kadry będącej w dyspozycji Wykonawcy. 

3. Wykonawca jako załączniki do oferty, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie 

powyższych warunków. 

 

 

V. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

A.  cena ofertowa 70%, 

B. doświadczenie 30%. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę 

punktów obliczonych w następujący sposób: 

A. kryterium cena ofertowa 

liczba punktów = najniższa cena oferowana brutto ÷ cena badanej oferty brutto × 100 × 70% 

B. kryterium doświadczenie 

doświadczenie minimum 70% osób prowadzących szkolenia jest większe lub równe 2 lata i mniejsze lub 

równe 5 lat – 10 pkt 

doświadczenie minimum 70% osób prowadzących szkolenia jest większe niż 5 lat – 30 pkt 

C. całkowita ocena będzie sumą punktów uzyskanych w obu kryteriach. 

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch 

miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie 

występuje różnica w liczbie przyznanych punktów. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ofert. 

5. Zamawiający poprawi w ofertach: 

A. oczywiste omyłki pisarskie, 

B. oczywiste omyłki rachunkowe. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ponieważ zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 



 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk 

tel. 58 342 31 50 fax 58 342 31 51 mopr@mopr.gda.pl www.mopr.gda.pl 
 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Oceny złożonych ofert dokonywać będą członkowie komisji Zamawiającego. 

 

 

VI. Oferta  

1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę z załącznikami, w języku polskim i w formie pisemnej. 

2. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze. 

3. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać złożone przez 

Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w zapytaniu. 

4. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeśli Wykonawca: 

A. nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów,  

B. dokumenty nie spełnią wymogów niniejszego zapytania,  

C. oferta nie będzie podpisana, 

D. dokona zmian merytorycznych we wzorach dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

 

VII. Sposób i miejsce złożenia oferty  

1. Oferta musi zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do 

zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna być spięta ze wszystkimi załącznikami w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, a 

każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę. 

3. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę.  

4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy Wykonawcy w formularzu oferty 

oraz innych załączonych do niej dokumentach muszą być czytelne. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1a (kancelaria) w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2019 do godziny 1000. Jeśli oferta zostanie wysłana pocztą 

decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego. 

7. Wykonawca musi umieścić ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie, opisać nazwą i adresem 

Wykonawcy oraz napisem: „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z 

zaburzeniami psychicznymi oferta na przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów, którzy w pracy zawodowej 

mają kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi”. 

8. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

VIII.  Opis postępowania   

1. Ocenie poddane zostaną tylko oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu ofert. 

3. Złożone oferty zostaną otwarte dnia 19.04.2019 o godzinie 1015 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy 

ul. Leczkowa 1a, parter, mała sala konferencyjna. 

4. Informacja o wyborze najlepszej oferty nastąpi nie później niż 26.04.2019. 

5. Postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. W przypadku wprowadzenia 

istotnych zmian w treści zapytania Zamawiający wydłuży termin składania ofert. 

7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

8. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

 

 

IX. Dodatkowe informacje   
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1. Osobą upoważnioną do kontaktu ws. zapytania po stronie Zamawiającego jest Magdalena Chełstowska. 

2. Wszelkie pytania, wnioski i informacje Wykonawca przekaże pisemnie na adres Zamawiającego lub mailem 

na adres magdalena.chelstowska@mopr.gda.pl. Odpowiedzi, zawiadomienia i informacje Zamawiającego 

będą dostarczane Wykonawcom w tej samej formie. 

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy spełnającemu wszystkie kryteria 

zamówienia. 

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez Wykonawców 

spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. 

9. Poprzez złożenie oferty Wykonawca akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszym zapytaniu 

i załącznikach do niego. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 20% wartości 

zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia 

(zamówienia uzupełniające). 

11. Wykonawca zobowiązany zostanie do przestrzegania zasad równości i niedyskryminacji. 

12. Wykonawca przygotowuje i składa ofertę na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania. 

13. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec 

Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem 

odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie. 

14. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 

15. Wynagrodzenie za realizacje usług będzie finansowane w ramach projektu: Gdański model 

deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (POWR.04.01.00-00-

DI10/17) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

X. Ochrona danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016r. – informuję, 

iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada 

Leczkowa 1A, telefon: 58/342-31-50, faks: 58/342-31-51, e-mail: mopr@mopr.gda.pl; 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych; 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”; 

4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z umową  

o dofinansowanie Projektu tj. przez okres realizacji umowy oraz przez okres trwałości projektu – nie mniej niż 

6 lat; 

5) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 



 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk 

tel. 58 342 31 50 fax 58 342 31 51 mopr@mopr.gda.pl www.mopr.gda.pl 
 

stosowanie do art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych**, 

c) na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo do usunięcia 

danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, 

c) na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych 
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników 
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

XI.  Załączniki 

1. Formularz oferty. 

 

 

 


