Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, dn. 20.11.2014 r.
DOA.3411/0-113/14/MM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Szanowni Państwo,
zapraszam do składania ofert cenowych na przeprowadzenie cyklu szkoleń
warsztatowych z zakresu metodologii PERSOLOG®, obejmujących następujące
modele:
• „Profil osobowości” – dwa spotkania dla grupy 17 osób w wymiarze po 8 godzin
dydaktycznych każde (1 godz. dydaktyczna = 45 min.),
• „Zarządzanie sobą w czasie” – dwa spotkania dla grupy 17 osób w wymiarze po 8
godzin dydaktycznych każde (1 godz. dydaktyczna = 45 min.),
• „Profil nastolatka” – jedno spotkanie dla grupy 7 osób (uczniów szkoły gimnazjalnej
i średniej) w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.).
Szkolenia są przeznaczone dla Uczestników pilotażowej części projektu
pn. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel. cent. 34 372-42-00
fax. 034 372-42-50
e-mail : mops@czestochowa.um.gov.pl
NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290
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I.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Profil osobowości:
Model osobowości PERSOLOG® opisuje ludzkie zachowania w celu lepszego poznania
własnych i cudzych potrzeb. Zakłada się przy tym, że ludzkie zachowanie wypływa z dwóch
istotnych źródeł: indywidualnego postrzegania otoczenia oraz osobistych reakcji na to
środowisko. Model ten bazuje na opracowanych przez prof. Johna G. Geiera czterech typach
zachowań: dominującym, inicjatywnym, stałym oraz krytycznym. Narzędzie pozwala również
na rozpoznanie własnego stylu zachowania. Wynik w postaci wskaźnika profilu osobowości,
a co się z tym wiąże - zachowań, umożliwia przede wszystkim podniesienie poziomu
świadomości własnego zachowania w kontekście środowiskowym, zawodowym lub w życiu
prywatnym. Profil PERSOLOG® pozwala na dostrzeżenie swoich mocnych oraz słabych
stron, świadomą zmianę postawy wobec innych, co umożliwi jednocześnie poprawę
kontaktów z najbliższym otoczeniem (np. z członkami rodziny). Przy takim podejściu profil
osobowości Persolog® staje się skutecznym instrumentem służącym rozumieniu własnego
„ja” w obliczu różnych sytuacji i odzwierciedla możliwości dostosowania się do różnych
okoliczności.
Główne cele warsztatów:
1) zdobycie realistycznego obrazu swojej osobowości,
2) poznanie i zrozumienie innych typów osobowości,
3) maksymalne wykorzystanie własnych potencjałów,
4) świadome kierowanie własnym rozwojem,
5) możliwość opracowania indywidualnej strategii poprawy skuteczności działań,
6) świadome kształtowanie relacji z innymi ludźmi.
2. Profil nastolatka:
Profil nastolatka PERSOLOG® to szkolenie, podczas którego młodzi ludzie zaczynają
„odkrywać siebie na nowo”. Pod okiem profesjonalnego trenera, nauczą się obserwować
własne zachowanie i odkrywać swoje mocne strony. Profil nastolatka to międzynarodowa
metoda, która pomaga uczniom na całym świecie poznawać siebie i dokonywać właściwych
wyborów związanych z dalszym kierunkiem rozwoju. Na podstawie swojego profilu
osobowości nastolatkowie uczą się budować właściwe relacje z rówieśnikami i innymi
ludźmi. Metoda ta pozwoli im również dokonywać właściwego wyboru dalszej drogi
edukacyjno-zawodowej. Profil nastolatka to program, który pomaga zrozumieć swoje
zachowania wobec innych, zaakceptować je i nauczyć się je doceniać. Pozwala on także
uświadomić sobie, w jaki sposób reprezentowany typ zachowań wpływa na relacje z innymi,
dostarcza okazji do rozwijania umiejętności potrzebnych do budowania zdrowych relacji.
Program prowadzi do rozwijania satysfakcjonujących relacji z ludźmi w szkole, w domu oraz
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na innych obszarach. Dzięki profesjonalnej ocenie kwestionariusza uczestnicy uzyskają
wskazówki, wyjaśnienia i możliwości samooceny.
3. Zarządzanie sobą w czasie:
Model zarządzanie sobą w czasie PERSOLOG® pozwala w przyszłości na uzyskanie
większej ilości czasu na to, co w życiu jest naprawdę ważne. Konsekwentnie
i systematycznie stosowana strategia zarządzania sobą w czasie pomaga zrobić więcej
w tym samych ramach czasowych. Techniki zarządzania sobą w czasie są niezbędne
zarówno w kierowaniu własnym rozwojem, jak i radzeniu sobie ze stresem m.in. w miejscu
pracy.
Główne cele warsztatów:
1) dokonanie analizy aktualnych zachowań i przyzwyczajeń związanych z czasem;
2) głębsze uświadomienie sobie własnych atutów i ograniczeń;
3) wypracowanie odpowiednich postaw do dalszego rozwoju osobistego;
4) zastosowanie pierwszorzędnego systemu wspierającego w optymalnym planowaniu
czasu;
5) zdobycie większej kompetencji i pewności siebie w obchodzeniu się z czasem.
4. Podczas cyklu szkoleń Wykonawca zapewnia: materiały edukacyjno-szkoleniowe dla
wszystkich uczestników, niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć. Użyte do
realizacji zajęć materiały, uczestnicy otrzymują na własność.
UWAGA!
Trenerzy pracują na certyfikowanych materiałach szkoleniowych zakupionych tylko
i wyłącznie w firmie PERSOLOG – ceny produktów podlegają również certyfikacji
i dostępne są wyłącznie dla trenerów. Każdy materiał szkoleniowy ma swój indywidualny
kod.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania programu zajęć zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia. Program musi uzyskać akceptację Koordynatora Projektu.
II.

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji: warsztaty muszą zostać przeprowadzone w okresie od dnia podpisania
umowy do 20.12.2014 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku lub w soboty.
Miejsce: Centrum Integracji Społecznej z siedzibą przy ul. Legionów 58 w Częstochowie.
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III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje trenerami
posiadającymi wykształcenie wyższe oraz certyfikat PERSOLOG®, którzy w okresie
ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przeprowadzili
z należytą starannością co najmniej 3 szkolenia z wykorzystaniem metodologii
PERSOLOG® dla grupy min.10 osób każde.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

IV.

Lp.
1.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
Wymagany dokument

3.

Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

4.

Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3).

5.

Certyfikat PERSOLOG® trenerów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3
(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

2.

6.
7.
8.

Dyplomy ukończenia studiów trenerów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik
nr 3 (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Wykaz wykonanych szkoleń z wykorzystaniem metodologii PERSOLOG® przez trenerów
wskazanych w załączniku nr 3 (załącznik nr 4).
Referencje potwierdzające należyte wykonanie szkoleń wymienionych w wykazie
stanowiącym załącznik nr 4.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Tel.: 34 37 24 200, fax: 34 37 24 250, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290
www.mops.czestochowa.um.gov.pl mops@czestochowa.um.gov.pl
4/6

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
z zachowaniem sposobu reprezentacji.
V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem wymaganych
dokumentów należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie
Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014 r. o godz. 12:00.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (34) 368-32-75 .
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentem są:
Michał Zieliński – e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.um.gov.pl
Marcin Michoń – e-mail: mmichon@mops.czestochowa.um.gov.pl
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę oferty należy określić jako cenę całkowitą za wykonanie pełnego cyklu szkoleń
składających się na przedmiot zamówienia.
2. Cena musi być podana w złotych polskich (liczbą i słownie) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Podana w ofercie cena musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
VII.

KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT: cena – 100 %
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w oparciu o następujący wzór:
P1 = (

Cn
Cb

x 100)

gdzie:
P1 – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana
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umowa o udzielenie zamówienia.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
2. Płatność za zakończone szkolenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury rozliczeniowej/rachunku, przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w treści faktury/rachunku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia
braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty.
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys.
euro netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
• Wykaz osób uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3;
• Wykaz wykonanych szkoleń z wykorzystaniem metodologii PERSOLOG® przez
trenerów wskazanych w załączniku nr 3 – załącznik nr 4.
• Wzór umowy – załącznik nr 5.
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