
 

 

PS.WA.0631.59.19              Gdańsk, dn. 11 września 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

przeprowadzenia warsztatów identyfikacji talentów (osobistych predyspozycji) i nauki zarządzania 

nimi dla 110 Uczestników Projektu „Cała Naprzód II”  

 

I. Zamawiający 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Konrada Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Aleksandra Szczepkowska, tel. 347 82 99 lub 502 986 387,  

e-mail: aleksandra.szczepkowska@mopr.gda.pl 

 

II. Informacje o projekcie w ramach którego udzielane jest zamówienie: 

1. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. „Cała Naprzód II”, zwanego dalej 

Projektem. 

2. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Aktywizacja zawodowa, poddziałania 5.2.1. 

Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Pszczółki i Gminą Suchy Dąb. 

4. Uczestnicy Projektu: osoby pozostające bez pracy lub znajdujące się w niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia). 

5. Głównym celem Projektu jest aktywizacja zawodowa Uczestników prowadząca do uzyskania 

przez nich zatrudnienia lub poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów identyfikacji 

talentów (osobistych predyspozycji) i nauka zarządzania nimi. 

2. Usługa będzie realizowana w formie warsztatów grupowych. 

3. Miejsce wykonywania usługi:  

a) praca stacjonarna na terenie Miasta Gdańska w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, 

według wytycznych określonych w punkcie V.1 (dotyczy ok. 85% uczestników); 

b) w przypadku konieczności dostosowania usługi do indywidualnych potrzeb uczestników – 

mieszkańców Gminy Pszczółki i Gminy Suchy Dąb usługa wykonywana będzie na terenie 

ww. gmin w lokalu zabezpieczonym przez Zamawiającego (dotyczy ok. 15% uczestników). 
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4. Zakres tematyczny usługi: 

 identyfikacja i analiza talentów (osobistych predyspozycji) oparta na pracy  

z odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi; 

 poznanie przez uczestników własnych wzorców myślenia i działania; 

 spostrzeganie swoich mocnych stron; 

 poznanie potencjału osobistego oraz dokonanie bilansu posiadanych kompetencji; 

 nauka zarządzania własnymi talentami (potencjałem); 

 nauka rozwijania i wzmacniania tego w czym się jest najlepszym; 

 nauka planowania kierunków swojego rozwoju. 

5. Wymiar godzinowy: 128 godzin zegarowych: 

16 grup (średnio po 7 osób na grupę) x 1 spotkanie (8 godzin x 60 minut zegarowych). 

 

IV. Termin realizacji usługi 

1. Realizacja usługi będzie odbywała się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 

28.02.2021 r. 

2. Realizacja poszczególnych warsztatów powinna rozpocząć się nie później niż do 10 dni 

kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie liczby uczestników 

na warsztaty odbywać się będzie drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres 

e-mail. 

 

V. Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. Wymagania lokalowe: 

a) Wykonawca zapewni odpowiednie sale szkoleniowe umożliwiające realizację programu 

warsztatów dla zgłoszonej liczby uczestników; 

b) sala szkoleniowa powinna być wyposażona w: sprzęt szkoleniowy i multimedialny oraz 

ekran projektowy zapewniający czytelność materiałów multimedialnych, zaplecze 

sanitarne; 

c) sale szkoleniowe, pomieszczenia sanitarne, jak i dostęp do pomieszczeń winny być 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

2. Poczęstunek: 

W czasie trwania warsztatów grupowych Wykonawca zapewni Uczestnikom lunch/obiad 

(ciepły posiłek) oraz drobny poczęstunek w trakcie przerwy kawowej (herbata, kawa, mleko, 

woda, cukier, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce). 

3. Pozostałe wymagania: 

a) prowadzenie zajęć wyłącznie w formie stacjonarnej – nie dopuszcza się możliwości 

realizacji szkoleń e-learningowych; 

b) opracowanie scenariusza warsztatów grupowych i przedstawienie go Zamawiającemu 

jako Załącznika Nr 4 do składanego Formularza ofertowego; 

c) w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zaakceptowanego 

scenariusza warsztatów wymagana jest zgoda Zamawiającego; 

d) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. list 

obecności Uczestników na zajęciach oraz dzienników zajęć, 
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e) przygotowanie materiałów do wykorzystania w trakcie warsztatów oraz zapewnienie ich 

wydruku lub powielenia w odpowiedniej liczbie egzemplarzy (dla każdego Uczestnika 

/Uczestniczki) oraz 1 egzemplarza na potrzeby Zamawiającego; 

f) wydanie Uczestnikom/Uczestniczkom zaświadczenia o ukończonych warsztatach; 

g) opracowanie i przygotowanie dla Zamawiającego raportu po każdym przeprowadzonym 

warsztacie zawierającego opis talentów/zasobów poszczególnych Uczestników 

/Uczestniczek; 

h) rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu 

zamówienia, w tym rzetelne prowadzenie wskazanej dokumentacji; 

i) przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji wskazanej w pkt d) w formie 

elektronicznej niezwłocznie po przeprowadzonych zajęciach, a kompletu oryginalnej 

dokumentacji na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego wraz z fakturą/ 

rachunkiem (przekazana Zamawiającemu oryginalna dokumentacja stanowić będzie 

potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz podstawę do 

dokonania płatności za wykonaną usługę); 

j) niezwłoczne przekazywanie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju 

zaległości; 

k) niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innym 

podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli wszelkich dokumentów 

związanych z realizowanym Projektem;   

l) pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej 

dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako: realizacja przedmiotu zamówienia  

w miejscu i czasie zgodnie z ustalanym na bieżąco z Zamawiającym harmonogram, 

uaktualnianym w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu; 

m) przeprowadzenie zajęć na terenie Gminy Pszczółki lub Gminy Suchy Dąb w przypadku 

konieczności dostosowania usługi do indywidualnych potrzeb Uczestników; 

n) 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; 

o) informowanie Uczestników o współfinansowaniu warsztatów ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu:  

1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wykonawca 

jest zobowiązany załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wpisu. 

2. Wykażą, iż dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania 

zamówienia, tj. dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada minimum 3-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów w zakresie diagnozy i zarządzania 
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talentami. Weryfikacja spełnienia wskazanego warunku nastąpi na podstawie złożenia 

oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 3 do Formularza ofertowego.  

 

VII. Kryteria wyboru oferty 

Cena brutto całości zamówienia – 100%  

 

Sposób oceny oferty: 

Kryterium CENA (C) – 100% 

a) Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 100 punktów. 

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

c) Cena oferty jest ceną brutto. 

d) Liczba punktów wg kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru:  

 

 najniższa cena ofertowa 

C = ------------------------------------ x 100 = liczba punktów 

      cena badanej oferty 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.  

 

VIII. Wymagania w stosunku do ofert 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Kompletna oferta na wykonanie zamawianej usługi musi zostać opracowana na formularzu 

ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 

 

IX. Dodatkowe informacje i zastrzeżenia 

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

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wskazanej liczby Uczestników 

/Uczestniczek w przypadku mniejszej niż zakładana liczby Uczestników projektu lub z innych 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wskazanej liczby Uczestników 

/Uczestniczek, a tym samym zwiększenia zakresu i wartości zamówienia do maksymalnie 13% 

w przypadku konieczności przeprowadzenia warsztatów dla większej niż zakładana liczby 

osób. Zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o 13% oznacza zwiększenie liczby 

Uczestników o 2 grupy po średnio 7 osób. 

4. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji  

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

zamówienia. 

5. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury/rachunku 

oraz innych wymaganych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 
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X. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na Formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z innymi wymaganymi 

załącznikami.  

a) oferta składana w formie elektronicznej powinna stanowić podpisany i zeskanowany 

formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz inne wymagane, zeskanowane dokumenty; 

b) ofertę składaną w formie papierowej należy złożyć w kopercie zaadresowanej na 

Zamawiającego wraz z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie warsztatów identyfikacji 

talentów dla Uczestników Projektu „Cała Naprzód II”. 

2. Termin składania ofert: do dnia 19.09.2019 r. do godz. 13:00: 

a) w formie elektronicznej na adres: aleksandra.szczepkowska@mopr.gda.pl  

lub   

b) w formie papierowej w kancelarii MOPR w Gdańsku (pok. nr 4), ul. Konrada Leczkowa 1A 

lub 

c) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 

80-432 Gdańsk. 

Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 r. o godz. 13:15 w pok. nr 302 

(III piętro) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 

1A. 

4. O wyborze oferty powiadomimy Państwa do dnia 23.09.2019 r. drogą telefoniczną lub 

elektroniczną. 

5. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert 

6. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą – do dnia 27 września 2019 r. 

 

XI.  Załączniki 

Wzór formularza ofertowego wraz załącznikami. 

 

 


