
	
	
	

 

	 	 	
	
	

	
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cmolas	dnia	27.04.2018	r.	

	

ROZEZNANIE	RYNKU	–	TRENER	UMIEJĘTNOŚCI	SPOŁECZNYCH	

W	 związku	 z	 realizacją	 przez	 Centrum	 Animacji	 Społecznej	 projektu	 pn.	 „Zintegrowani”	 realizowanego		

w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Podkarpackiego,	 Działanie	 8.1	 Aktywna	

Integracja	 Społeczna	 osób	 zagrożonych	 ubóstwem	 lub	 wykluczeniem	 społecznym	 prosimy		

o	 przedstawienie	 w	 ramach	 rozeznania	 rynku	 oraz	 w	 celu	 oszacowania	 wartości	 zamówienia	 wstępnej	

kalkulacji	ceny.		

	

I. DANE	ZAMAWIAJĄCEGO		

Centrum	Animacji	Społecznej	z	siedzibą	w	Cmolasie	273,	36-105	Cmolas.	

II. TRYB	UDZIELENIA	ZAMÓWIENIA		

Postępowanie	 prowadzone	 w	 trybie	 udzielenia	 zamówienia	 dla	 wydatków	 o	 wartości	 od		

20	 tys.	 PLN	 netto	 do	 50	 tys.	 PLN	 netto	 włącznie	 tj.	 bez	 podatku	 od	 towarów	 i	 usług	 (VAT),	

przeprowadzane	 zgodnie	 z	 Wytycznymi	 w	 zakresie	 kwalifikowalności	 wydatków	 w	 ramach	

Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 oraz	

Funduszu	Spójności	na	lata	2014-2020	Ministerstwa	Rozwoju	(z	dnia	19	lipca	2017	r.).		

Niniejsze	 postępowanie	 ofertowe	 nie	 jest	 prowadzone	 w	 oparciu	 o	 przepisy	 ustawy	 z	 dnia		

29	stycznia	2004	roku	Prawo	zamówień	publicznych.		

III. OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA		

Zamówienie	dotyczy:		

Kod	CPV	80570000	-	0	Usługi	szkolenia	w	dziedzinie	rozwoju	osobistego	

Przedmiotem	rozeznania	rynku	jest	przeprowadzenie	Treningu	Umiejętności	Społecznych	dla	40	

Osób	Niepełnosprawnych	(25K,	15M),	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym,	o	umiarkowanym	

lub	 znacznym	 stopniu	 niepełnosprawności,	 często	 z	 niepełnosprawnościami	 sprzężonymi,	

zamieszkujących	 tereny	 powiatów:	 jasielskiego,	 strzyżowskiego,	 brzozowskiego,	 leskiego,	

bieszczadzkiego,	 kolbuszowskiego,	 leżajskiego,	 w	 ramach	 projektu	 „Zintegrowani”,	

współfinansowanego	przez	Unię		Europejską	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.		

Projekt	realizowany	jest	w	okresie	od	01.03.2018	r.	do	30.06.2019	r.	

	

	

	

	



	

	
	 		 	 	

Zakres	zamówienia	obejmuje:		

Przeprowadzenie	Treningu	Umiejętności	Społecznych	w	wymiarze	łącznym	96	godzin	zegarowych	

(4	grupy	po	średnio	10	osób	x	24	godziny,	w	modelu	godzinowym:	1	dzień	5h,	2	dzień-7h,	3	dzień-	

7h,	4	dzień-	5h).		

Program	 warsztatów	 umiejętności	 społecznych	 powinien	 obejmować	 następujące	 zagadnienia	

merytoryczne:	

• analiza	własnego	zachowania,	

• style	komunikacji,	

• jak	reagować	na	swoje	emocje,	

• jak	komunikować	się	z	innymi	ludźmi,	

• jak	współpracować	w	grupie,	

• jak	radzić	sobie	z	problemami	życia	codziennego	

• asertywność	w	życiu	codziennym,	

• komunikacyjna	gra	symulacyjna.	

Planowany	termin	realizacji	zamówienia:		I	grupa	maj	2018	r.,	II	grupa	lipiec	,	III	grupa	październik	

2018	r.,	IV	grupa	styczeń	2019	r.	

Planowane	miejsce	realizacji	zajęć:	obszar	powiatu	rzeszowskiego	lub	kolbuszowskiego.	

Koszty	administracyjne	związane	z	organizacją	zajęć	pokrywa	Zamawiający.	

Wykonawca	pokrywa	koszty	dojazdu	na	Treningi	Umiejętności	Społecznych.		

	

IV. Do	składania	ofert	zapraszamy	Wykonawców,	którzy	spełniają	łącznie	warunki:		

1. Posiadają	 niezbędną	 wiedzę	 i	 wykształcenie	 wyższe	 w	 kierunku	 psychologia,	 pedagogika,	

doradztwo	 zawodowe,	 zarządzanie	 zasobami	 ludzkimi	 uprawniające	 do	 wykonywania		

zawodu	trenera	(potwierdzone	za	zgodność	z	oryginałem	kserokopie	dokumentów).	Opis	sposobu	

dokonywania	 oceny	 spełnienia	 tego	 warunku:	Zamawiający	 dokona	 oceny	 spełnienia		

tego	warunku	w	następujący	 sposób:	W	przypadku	wyłonienia	 oferty	 do	 realizacji	Wykonawca	

przedłoży	Zamawiającemu	właściwe	dokumenty	potwierdzające	te	informacje.		

2. Posiadają	 niezbędne	 doświadczenie	 (tj.	 min.	 2-letnie	 doświadczenie	 zawodowe	 w	 świadczeniu	

usług	 szkoleniowych	 z	 zakresu	 kompetencji	 społecznych/interpersonalnych,	 w	 tym	 również		

z	 osobami	wykluczonymi/zagrożonymi	ubóstwem)	w	przeciągu	ostatnich	3	 lat	 do	dnia	 złożenia	

oferty	 w	 łącznym	 wymiarze	 min.	 100	 godzin	 zegarowych.	Opis	 sposobu	 dokonywania	 oceny	

spełnienia	 tego	 warunku:	Zamawiający	 dokona	 oceny	 spełnienia	 tego	 warunku	 w	 następujący	

sposób:	Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 zawrzeć	 informacje	w	 formularzu	 oferty	 potwierdzające	

spełnienie	 tego	 warunku	 tj.(nazwę	 usługi,	 podmiot	 dla	 którego	 zrealizowano	 i	 okres	 realizacji	

usługi,	 liczbę	zrealizowanych	godzin	warsztatów	kompetencji	 społecznych	min.	2	 letnie	w	ciągu	



	

	
	 		 	 	

ostatnich	 3	 lat.	 W	 przypadku	 wyłonienia	 oferty	 do	 realizacji	 Wykonawca	 przedłoży		

Zamawiającemu	właściwe	dokumenty	potwierdzające	te	informacje	w	formie	(m.in.	świadectwa	

pracy,	referencje,	kopie	umów	o	pracę/umów	cywilno-prawnych	itp.).		

Ponadto:		

1. Wykonawca	zobowiązuje	się	w	toku	realizacji	umowy	do	bezwzględnego	stosowania	wytycznych	

horyzontalnych,	 wytycznych	 programowych	 oraz	 Wytycznych	 w	 zakresie	 kwalifikowalności	

wydatków	 w	 ramach	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Europejskiego	 Funduszu	

Społecznego	 oraz	 Funduszu	 Spójności	 na	 lata	 2014–2020	 (w	 szczególności	 w	 zakresie	

maksymalnego	 dopuszczalnego	 limitu	 zaangażowania	 zawodowego	 w	 liczbie	 276	 godzin	

miesięcznie)-	 w	 tym	 celu	 obowiązkowego	 miesięcznego	 składania	 oświadczeń	 o	 ilości	 godzin	

zaangażowania	zawodowego.	

2. Zamawiający	 deklaruje	 nawiązanie	 współpracy	 na	 podstawie	 umowy	 zlecenie.	 W	 przypadku	

złożenia	 oferty	 przez	 przedsiębiorcę/Wykonawcę	 wymagane	 jest	 załączenie	 do	 oferty	 wpisu		

do	 Rejestru	 Firm	 Szkoleniowych	 wraz	 z	 wykazem	 osób,	 skierowanych	 przez	 Wykonawcę	 do	

realizacji	zamówienia	w	szczególności	odpowiedzialnych	za	świadczenie	usług	wraz	z	informacjami	

na	 temat	 ich	 kwalifikacji	 zawodowych,	 uprawnień,	 doświadczenia	 i	 wykształcenia	 niezbędnych		

do	wykonania	 zamówienia,	a	 także	 zakresu	wykonywanych	przez	nie	czynności	oraz	 informacją		

o	podstawie	do	dysponowania	tymi	osobami.	

3. osoba	 wykonująca	 zadanie	 nie	 może	 być	 jednocześnie	 zatrudniona	 w	 instytucji	 uczestniczącej		

w	realizacji	Programu	Operacyjnego	na	podstawie	stosunku	pracy,	chyba	że	nie	zachodzi	konflikt	

interesów	lub	podwójne	finansowanie;		

	

V. FORMA,	MIEJSCE	I	TERMIN	SKŁADANIA	OFERT:		

1. Oferty	należy	składać	poprzez	jeden	z	poniżej	wskazanych	sposobów:		

a) drogą	elektroniczną	(skan	dokumentów)	na	adres	e-mail:	fundacjacas@wp.pl;	

b) osobiście	w	Biurze	Projektu:	Cmolas	273,	36-105	Cmolas;	

c) pocztą	 lub	 kurierem	na	 adres	 Biura	 Projektu:	 Cmolas	 273,	 36-105	 Cmolas	 (decyduje	 data	 i	

godzina	wpływu	oferty	do	Zamawiającego	przez	jeden	z	powyżej	wskazanych	sposobów).		

2. Termin	złożenia	oferty:	do	dnia	04.05.2018	r.	do	godz.	15.30	.	

3. Oferta	 musi	 zawierać	 wypełniony	 formularz	 ofertowy	 zgodny	 ze	 wzorem	 określonym		

w	Załączniku	nr	1	do	Zapytania	ofertowego.	

4. Oferty	niekompletne	lub	niezgodne	z	warunkami	udziału	w	postępowaniu,	będą	odrzucone.		

5. Koszty	przygotowania	oraz	dostarczenia	oferty	ponosi	Wykonawca.		



	

	
	 		 	 	

6. Przedstawiona	w	ofercie	kwota	obejmuje	wszystkie	koszty	realizacji	usługi	[w	szczególności	składki	

ZUS,	podatek,	koszty	uzyskania	przychodu	i	koszty	dojazdu	(tam	i	z	powrotem)	na	miejsce	realizacji	

usługi].		

7. W	sprawach	 związanych	 z	 zapytaniem	ofertowym	proszę	 kontaktować	 się	 z	 osobą	wyznaczoną		

do	 kontaktów	 roboczych	 związanych	 z	 zapytaniem	 ofertowym:	 Aleksandra	 Weremczuk		

tel.	601	680	633	mail:	weremczukaleksandra83@gmail.com.	

	

VI. INFORMACJE	DODATKOWE:		

1. Do	upływu	terminu	składania	ofert	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	lub	uzupełnienia	

treści	niniejszego	rozeznania	rynkowego.	Informacja	o	zmianach	w	treści	rozeznania	rynkowego	

oraz	 o	 nowym	 terminie	 składania	 ofert	 zostanie	 opublikowana	 na	 stronie	 internetowej:	

www.fundacjacas.pl	

2. Wydłużenie	 terminu	nastąpi	 co	najmniej	o	 czas,	 który	upłynął	od	wszczęcia	postępowania	do	

momentu	upublicznienia	modyfikacji.		

3. Informujemy,	że	niniejsze	rozeznanie	rynku	nie	stanowi	oferty	w	myśl	art.	66	Kodeksu	Cywilnego,	

jak	również	nie	jest	ogłoszeniem	w	rozumieniu	ustawy	Prawo	zamówień	publicznych.	Rozeznanie	

rynku	ma	na	celu	potwierdzenie,	że	dana	usługa	została	wykonana	po	cenie	nie	wyższej	niż	cena	

rynkowa.		

4. W	celu	zapewnienia	porównywalności	wszystkich	ofert	Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do	

skontaktowania	 się	 z	 wybranymi	 Wykonawcami	 w	 celu	 uzupełnienia	 lub	 doprecyzowania	

kalkulacji	ceny.		

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	



	

	
	 		 	 	

	 Załącznik	nr	1	do	zapytania	ofertowego	

FORMULARZ	OFERTY	

	

dotyczący	 Przeprowadzenia	 Treningu	 Umiejętności	 Społecznych	 łącznie	 dla	 40	 osób	 niepełnosprawnych		
w	stopniu	umiarkowanym	 lub	znacznych	w	ramach	projektu	pn.	„Zintegrowani”	o	numerze	RPPK.08.01.00-
IP.01-18-019/17	w	 ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Podkarpackiego,	Działanie	
8.1	Aktywna	Integracja	Społeczna	osób	zagrożonych	ubóstwem	lub	wykluczeniem	społecznym.	

	

Imię	i	nazwisko	Oferenta:	……………………………………………………………………………	

	
Adres:	………………………………………………………………………………………………….	

	

Telefon:…………………………………………………………………………………………………	

	

Przedmiotem	oferty	jest	przeprowadzenie	warsztatów	:	Trening	Umiejętności	Społecznych	dla	4	grup	x	24	
godziny,		łącznie	96	godzin.	
	

Przedmiot	zamówienia	

Zaproponowana	przez	
Wykonawcę	jedn.	cena	netto	

za	1h	przeprowadzenia	
Treningu	Umiejętności	

Społecznych	
	

Zaproponowana	przez	
Wykonawcę	jedn.	cena	brutto	

za	1h	przeprowadzenia	
Treningu	Umiejętności	

Społecznych	
	

Przeprowadzenie	Treningu	
Umiejętności	Społecznych		w	ramach	

projektu	„Zintegrowani”	
……………………………………	

	
…………………………………………	

	
	
Oświadczam,	iż	spełniam	wymagania	konieczne	określone	w	pkt.	IV	Zapytania	ofertowego	z	dnia	27.04.2018	r.	
	
	
	
	

………………………………………………	
podpis	Wykonawcy		

	


