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Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku 

z dnia 03.02.2017 r. 

 

 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 40, zwane dalej 

Zamawiającym, przeprowadza procedurę rozeznania rynku polegającej na wyłonieniu ekspertów merytorycznych 

opracowujących scenariuszy warsztatów w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-

Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju” z dnia 16.09.2016 r., Rozdział 6 – Wspólne warunki i procedury  

w zakresie kwalifikowalności wydatków, pkt. 6.5 – Zamówienie udzielane w ramach projektów, 6.5.1 – Rozeznanie rynku. 

 

II. Zapytujący 

 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa,   

NIP 525-21-82-397, REGON 016374389, KRS 0000042840. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: 

Jelena Chotkiewicz 

e-mail: lenach@cal.org.pl 

Tel. 22/121-59-10 wew. 15 

kom.: 667 805 599 

 

 
 2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 

 
 L.p.  Przedmiot  Opis przedmiotu (specyfikacja)  

1.  Opis Projektu  Przedmiotem projektu jest integracja społeczno-zawodowa 120 

osób (72 K i 48 M) zamieszkujących wyłącznie Dzierżoniowsko-

Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Strategicznej Interwencji. 100% grupy 

docelowej będą to os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.” Ponadto 100% grupy  docelowej 

stanowiły będą osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej 

oddalone od rynku pracy (III profil pomocy), zgodnie z „Ustawą o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” oraz os. 

nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej.  
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2.  Przedmiot zamówienia –  

Opracowanie scenariuszy 8 

warsztatów przez ekspertów 

merytorycznych 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez wyłonionego 

eksperta merytorycznego scenariuszy 8 warsztatów w ramach 

panelu kompetencji społecznych dla 120 uczestników projektu z 

trzech powiatów objętych wsparciem projektowym (8 warsztatów 

dla 8 grup po ok. 15 osób w każdej grupie). Celem panelu 

kompetencyjnego będzie nabycie, przywrócenie oraz wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności 

społecznej. 

 

Warsztaty aktywizacji społecznej 

1. WARSZTATY ARTETERAPII (15 h dyd.):  celem jest 

pobudzenie kreatywności i wzmocnienie postaw 

uczestników. Aktywna i twórcza forma warsztatów 

pozwoli na odkrycie/rozwój ich potencjałów osób oraz 

integrację grupy. Formy pracy warsztatowej będą 

dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników (prace 

plastyczne, zabawa słowem, drama itp.). 

2. WARSZTAT „AUTOREFLEKSJA” (15 h dyd.):  celem jest  

edukacja na temat: emocjonalnego aspektu 

funkcjonowania człowieka, analizowania i rozwijania 

potencjału osobistego, zrozumienia znaczenia emocji. 

3. WARSZTAT „JA W GRUPIE” (15 h dyd.):  celem jest  

rozwijane silnych stron w relacjach w grupie, znalezienie 

miejsca w grupie, relacje w rodzinie, relacje z najbliższym 

otoczeniem. Doskonalone będą także takie kompetencje 

jak: asertywność, komunikacja, mobilizowanie, 

umiejętność pracy w grupie i odpowiedzialność. 

4. WARSZTAT „JA W SPOŁECZNOŚCI” (15 h dyd.):  celem jest 

kształtowanie kompetencji w zakresie wiedzy o 

społeczności. Poświęcony będzie głównie kształtowaniu 

umiejętności poznania i wykorzystania zasobów 

środowiska lokalnego, budowaniu więzi, relacji 

społecznych, społecznych środków komunikacji. 

5. WARSZTAT „JA I FINANSE” (15 h dyd.): celem jest 

podstawowa edukacja finansowa, poszukiwanie 

oszczędności w budżetach domowych, jak śledzić wydatki 

budżetów domowych. Zdobywanie wiedzy 

przygotowującej uczestników do zarządzania swoimi 

finansami, jak zdobyte umiejętności przekładają się na 

posiadanie pracy. 

6. WARSZTAT „JA I ZDROWY STYL ŻYCIA” (15 h dyd.): czym 

jest zdrowy styl życia, sposoby zdrowego odzywania się, 

wykorzystanie zdrowych produktów z regionu, ruch i 

dieta,  zdrowe nawyki żywieniowe w rodzinie.  
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7. WARSZTAT „JA I OSOBA STARSZA, NIEPEŁNOSPRAWNA 

W MOIM OTOCZENIU” (15 h dyd.): jak opiekować się 

osobą starszą, niepełnosprawną na co dzień. Sposoby 

komunikacji, radzenie sobie z problemami w kontaktach z 

osobami. Domowe sposoby rehabilitacji psychicznej i 

fizycznej. 

8. WARSZTAT „JA I PRZEDSIĘBIORCZOŚC” (15 h dyd.): wizje i 

plany na realizację własnej działalności w oparciu o 

umiejętności planowania i realizacji własnych zadań, 

współpracy, nawiązania kontaktów z innymi osobami, 

podmiotami w celu poszukiwania miejsca zatrudnienia. 

  

 

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW) 

 

3.1  Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenia, uprawnienia i zasoby niezbędne do 

niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia.  

3.2  Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:  

 posiadać wyższe wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych (w szczególności: pedagogiki lub 

psychologii lub pracy socjalnej lub polityki społecznej lub socjologii, pokrewnych) uzupełnione o 

edukację w zakresie animacji społecznej, organizowania społeczności lokalnych;  

 udokumentowana wiedza i doświadczenie z zakresu przygotowania koncepcji programów 

edukacyjnych, konspektów szkoleń, scenariuszy warsztatów w zakresie pomocy społecznej, 

animacji społecznej, rozwoju kompetencji społecznych osób wykluczonych w różnych obszarach  

 zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych warunków po wybraniu oferty a 

przed podpisaniem umowy 

Weryfikacja powyższych warunków będzie się odbywać na podstawie dokumentów przedstawionych przez 

Oferenta potwierdzających powyższe warunki, w tym np. życiorys zawodowy (CV) lub inny dokument o 

podobnej treści.  

3.3 Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza 

istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające 

prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania 

poufności, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w 

przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji 

elementów zamówienia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej 

współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.  

3.4 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem 

Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania, 

postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób 

uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE 

– w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.  
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4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE  
 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
Odpowiedź na niniejsze zapytanie uprzejmie prosimy przesyłać do Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej CAL drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego: lenach@cal.org.pl lub pocztą/osobiście na adres ul. 

Paca 40,  04-386 Warszawa, do dnia 10.02.2017 r.   

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści zapytania prosimy o kontakt z 

przedstawicielem Zapytujacego.  

Jedynym kryterium oceny jest cena. Cena = 100 % wagi w ocenie.  

Zamawiający zastrzega, iż może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, pod warunkiem, że każda z przedstawionych 

ofert będzie spełniać warunki określone w zapytaniu.  

W przypadku nie podpisania umowy z wybranym Oferentem, z przyczyn leżących po stronie Oferenta, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wybrania kolejnej oferty. Zapytujący zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z 

propozycji cenowych, a także rozpisania nowego zapytania, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego 

modyfikacji lub uzupełnienia.  

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia 

założonych propozycji cenowych w przypadku nie spełnienia przez nich kryteriów zawartych w zapytaniu cenowym, 

a także prawo żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej 

wymagania dotyczące przedmiotowych usług.  

 

 

 

Załączniki:  

Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 
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Załącznik 1.  
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL 

ul. Paca 40 

04-386 Warszawa 

  

  

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy: 
 

 

Adres (siedziba) Wykonawcy: 
 

 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu  

z Zamawiającym: 

 

 

tel.: 
 

 

e-mail: 
 

 

 
 
WYCENA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA :  
 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty, 

2) pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

3) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych: 

 
 
Przedmiot zapytania zgodnie z podaną specyfikacją w zapytaniu cenowym z dnia 03.02.2017 mogę wykonać za 
następującą cenę: 
 

Lp.  
Przedmiot 

Cena brutto za przygotowanie 1 
scenariusza/konspektu warsztatów 

 Opracowanie 8 scenariuszy 
warsztatów przez ekspertów 
merytorycznych 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki uprawniające mnie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

____________________________________________________________  
Data, podpis oferenta 


