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ZAPYTANIE OFERTOWE 

                                                                  Łódź 21.04.2017r. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 
ul. Wapienna 24 a 
91-087 Łódź 
e-mail: mos_sos@wp.pl 
 
II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  
    publicznych / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./,  a także wydanymi na jej  podstawie rozporządzeniami   
    wykonawczymi.  
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  USŁUGI SZKOLENIOWE w ramach projektu : 
"Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze 
względu na zagrożenie  niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku  
Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 

    Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień 
    CPV: 80511000-9 usługi szkoleniowe specjalistyczne 
    CPV: 80533000-9 usługi szkoleniowe TIK 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest : 
 

Część  1 - Superwizja grupowa dla pracowników pedagogicznych MOS"SOS" nr 1 grupa 12 osobowa 

                8  spotkań 8 godzinnych 
 

Część  2 - Coching grupowy dla pracowników pedagogicznych MOS"SOS" nr 1 grupa 12 osobowa  

                8 spotkań 8 godzinnych 
 

Część  3 - Szkolenia z zakresu  technologii informacyjno-komunikacyjnej dla kadry pedagogicznej   

                MOS"SOS" nr 1  - 40 godz. zegarowych. 
 
2. Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 
IV.SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
  Część 1 - Superwizja grupowa dla pracowników pedagogicznych MOS"SOS" nr 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników 
pedagogicznych w maksymalnym wymiarze 8 godzin zegarowych podczas jednego spotkania. Łącznie 
 8 spotkań po 8 godzin każde. 

2. Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych grupowych spotkań superwizora z pracownikami 
pedagogicznymi w okresie od maja 2017 r. do grudnia 2018 r. Sesje superwizyjne realizowane będą w 
jednej grupie liczącej do 12 osób. Usługa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego. Spotkania 
będą odbywały się w soboty, w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający zapewnia odpowiednie 
pomieszczenia, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację 
zadania, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

3. Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań superwizyjnych, odpowiadający 
potrzebom zgłaszanym przez pracowników pedagogicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak i przez zewnętrzne podmioty 
kontrolujące. 

 
WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: 
Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą: 

 certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego albo Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego lub zaświadczenie o byciu superwizorem aplikantem jednego z tych towarzystw lub 
zaświadczenie o byciu superwizorem innego towarzystwa psychoterapeutycznego reprezentujące jedno 
z głównych podejść psychodynamiczne, poznawczo- behawioralne, systemowe, humanistyczno- 
egzystencjonalne ect).; 
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 dyplom mgr psychologii; 

 bezpośrednie doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi; 

 udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy superwizorskiej; 

 potwierdzenie superwizowania własnej pracy superwizorskiej ; 

 pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; 
 
 

Do zadań superwizora będzie należało: 

 zawarcie kontraktu superwizyjnego pomiędzy superwizorem, a pracownikiem pedagogicznym; 

 przestrzeganie ustaleń zawartych w kontrakcie superwizyjnym; 

 przygotowanie i prowadzenie listy obecności wraz z zakresem godzinowym; 

 dokumentowanie sesji superwizyjnych; 
wystawienie pracownikom pedagogicznym zaświadczeń potwierdzających udział w superwizji pracy 
pedagogicznej , 

 przeprowadzenie diagnozy: arkusz samooceny kompetencji przed rozpoczęciem zajęć oraz po 

zakończeniu zajęć 

 przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych z sesji superwizyjnych po zakończeniu okresu współpracy celem 
ewaluacji pracy pedagogicznej; 

 przedstawienie Zamawiającemu raportu ewaluacyjnego zawierającego wyniki ankiet ewaluacyjnych 
wypełnionych przez uczestników sesji oraz kopii ankiet ewaluacyjnych w terminie 30 dni od zakończenia 
okresu współpracy. 
 

Pozostałe obowiązki superwizora: 

 realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

 ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy; 

 przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego; 

 utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych 
problemach; 

 przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, 
standardów oraz innych obowiązujących dokumentów; 

 przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
 

Część 2 - Coaching grupowy dla pracowników pedagogicznych MOS"SOS" nr 1 
 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu sesji  coachingu grupowego 
dla pracowników pedagogicznych w maksymalnym wymiarze 8 godzin zegarowych  podczas jednego 
spotkania . Łącznie  8 spotkań po 8 godzin każde. 

2. Sesja coachingu będzie organizowana w formie cyklicznych grupowych spotkań z pracownikami 
pedagogicznymi w okresie od maja 2017 r. do grudnia 2018 r. Sesje coachingu realizowane będą w 
jednej grupie liczącej do 12 osób. Usługa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego. Spotkania 
będą odbywały się w soboty, w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający zapewnia odpowiednie 
pomieszczenia, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację 
zadania, gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

3.  Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym harmonogram spotkań coachingowych, odpowiadający 
potrzebom zgłaszanym przez pracowników pedagogicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak i przez zewnętrzne podmioty 
kontrolujące. 
 

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą : 

 certyfikat potwierdzający kwalifikacje niezbędne do pracy jako coach; 

 doświadczenie w pracy z zespołem ( różnorodne grupy zawodowe); 

 bezpośrednie doświadczenie zawodowe w pracy w placówce socjoterapeutycznej i oświatowej; 

 dyplom mgr  psychologii , certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 

 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników oświaty w zakresie coachingi, mentoring, 
efektywnej  praca w zespole; 

 doświadczenie w prowadzeniu coachingów zespołowych i indywidualnych; 

 udokumentowany co najmniej 3-letni staż  bycia coachem; 

 pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
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 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 

Do zadań coacha będzie należało: 

 zawarcie kontraktu coachingowego  pomiędzy coachem, a pracownikiem pedagogicznym; 

 przestrzeganie ustaleń zawartych w kontrakcie cochingowym; 

 przygotowanie i prowadzenie listy obecności wraz z zakresem godzinowym; 

 dokumentowanie sesji  coachingowych; 

 wystawienie pracownikom pedagogicznym zaświadczeń potwierdzających udział w sesjach coachingu  

 przeprowadzenie diagnozy: arkusz samooceny kompetencji przed rozpoczęciem zajęć oraz po 

zakończeniu zajęć 

 przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych z sesji cochingowych po zakończeniu okresu współpracy celem 
ewaluacji pracy pedagogicznej; 

 przedstawienie Zamawiającemu raportu ewaluacyjnego zawierającego wyniki ankiet ewaluacyjnych 
wypełnionych przez uczestników sesji oraz kopii ankiet ewaluacyjnych w terminie 30 dni od zakończenia 
okresu współpracy. 

 
 Część 3 - Szkolenia z zakresu  technologii informacyjno-komunikacyjnej dla kadry pedagogicznej   
                MOS"SOS" nr 1   
 

1 .Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu technologii     
informacyjno-komunikacyjnej w tym,  offica 2013 oraz Windowsa 7, dla kadry pedagogicznej w wymiarze 
40 godzin zegarowych. 

2. Szkolenie  będzie organizowana w formie cyklicznych  spotkań w wymiarze 40 godz. zegarowych 
    z 12 pracownikami pedagogicznymi w okresie od maja 2017 r. do czerwca 2017 r.  Usługa będzie  
    realizowana w  siedzibie Zamawiającego. Spotkania będą odbywały się w/g ustalonego 
    harmonogramu z Wykonawcą, w godzinach  pracy  Zamawiającego. Zamawiający zapewnia  
    odpowiednie pomieszczenia, wyposażone w sprzęt  i  pomoce dydaktyczne umożliwiające  
    prawidłową realizację zadania, gwarantujące bezpieczne i   higieniczne warunki pracy. 
3.Program szkolenia powinien być zgodny ze Standardami przygotowania nauczyciela w zakresie TIK: 
    http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/05/Standardy-PTI_v3.0.pdf 1. 
 

Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą: 

 Certyfikat MCT (Microsoft Certified Trainer); 

 Certyfikat MOS Master (Microsoft Office Specialist – MASTER), potwierdzający doskonałą znajomość   
      produktów Microsoft Office (Word, EXCEL, PowerPoint, Access, Outlook); 

 Aktualny status „egzaminatora ECDL Core” oraz „egzaminatora ECDL Advanced”; 

 Co najmniej 3  letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń, w tym szkoleń  
      autorskich, profilowanych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta na wszystkich poziomach  
      zaawansowania (od poziomu podstawowego do poziomu ekspert) z zakresu: 
- obsługi aplikacji Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook) w minimum office 2013 

oraz Windows 7, 
      obsługi dodatków do aplikacji MS Office takich jak: Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map, 
-     programowania VBA , w tym m.in. tworzenia aplikacji, baz danych opartych o technologię     
      programowania w języku Visual Basic for Applications, praktycznego wykorzystania  
      języka programowania VBA w aplikacjach pakietu Office, rejestracji i edycji tzw. makropoleceń 
      (w aplikacjach takich jak Excel, Access, Word, PowerPoint), 
-    obsługi systemów informatycznych, w tym obsługi sieci i Internetu, obsługi Pakietu Open Office, 
-    obsługi aplikacji Microsoft Visio, 
-    tworzenia, przygotowania i projektowania szeroko rozumianej grafiki komputerowej oraz obróbki obrazu   
      elektronicznego, 
-    montażu i udźwiękowienia filmu wraz z procesem filmowania, reżyserii oraz organizacji plafilmowego,  
      obsługi procesu postprodukcji filmowej oraz obróbki dźwiękowej, 
-     profesjonalnego przygotowania dokumentu do procesu wielonakładowego druku poligraficznego. 
-     Umiejętność tworzenia, kompozycji oraz profesjonalnego renderowania grafiki trójwymiarowej: Maya 3D,  
      LightWave 3D, Poser 3D itp. 
-    Znajomość technologii animacji 2D i 3D, w tym m.in.: renderingu, kinematyki odwrotnej, caustingu,  
      radiosity, raytracingu, bump mappingu, profesjonalnego antyaliasingu oraz innych. 
-    Znajomość technik oraz umiejętność rysowania i projektowania graficznego 2D i 3D, m.in.: Painter oraz  
     narzędzia firmy ADOBE, Corel i innych. 
 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik powinien posiadać następujące kompetencje: 

 Znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią Informacyjną i Komunikacyjną, 
komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem. 

http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/05/Standardy-PTI_v3.0.pdf%201
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 Uruchamianie i wyłączanie komputera. 

 Efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okien. 

 Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej 
pomocy. 

 Tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk. 

 Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach. 

 Znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu 
kompresji i dekompresji danych połączeń oraz łączenie się z siecią. 

 Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i 
konieczności tworzenia kopii zapasowej danych. 

 Znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia 

 Znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad  bezpieczeństwa w sieci. 

 Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z wykorzystaniem  
różnych funkcji. 

 Efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne  segregowanie  jego treści pod kątem wiarygodności 
pozyskanych  informacji. 

 Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz  zasad ich ochrony. 

 Znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, 
komunikacji on-line oraz poczty elektronicznej. 

 Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty. 

 Używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy on-line. 

 Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach. 

 Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy. 

 Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdziałania i 
wysyłania. 

 Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu. 

 Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej. 

 Dopasowanie ustawień strony. 

 Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni. 

 Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach. 

 Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy. 

 Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami. 

 Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych. 

 Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, 
rozpoznawanie błędów w formułach. 

 Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach. 

 Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu. 

 Dostosowywanie ustawień strony. 

 Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza 

 Umiejętność obsługi bazy techno-dydaktycznej placówki i jej wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych. 

 Bezpieczeństwo uczniów w sieci. 
 

Ukończenie szkolenia potwierdzone powinno zostać certyfikatem ukończenia szkolenia z   wyszczególnieniem 
nabytych przez uczestnika kompetencji. 
 Przed przystąpieniem do realizacji szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia diagnozy wiedzy 
i umiejętności uczestników przed rozpoczęciem szkolenia, zaś podczas ostatniego spotkania szkoleniowego do 
ponowienia przeprowadzonego testu, w celu weryfikacji nabycia kompetencji.  
 
V. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Zaakceptowany wzór umowy. 
3. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie wykształcenia, 

doświadczenia i pozostałych wymagań. 
 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN  
2. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 
3. Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i nie może 

ulec  zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 
4. Wykonawca podaje również cenę za : 

a.  jedną sesję superwizji grupowej 
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b. jedną sesję coachingu grupowego 
c. jedną godzinę zegarową szkolenia z TIK 
 

5.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
6.   Okresem rozliczeniowym będzie jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca będzie wystawiał faktury 

częściowe – za jeden miesiąc rozliczeniowy, po zrealizowaniu zamówienia w danym miesiącu. 
 

VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERT 

Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą: 

KRYTERIUM OCENY OFERTY WAGA [%] 

Cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie 60 

Doświadczenie superwizora, coacha, szkoleniowca TIK 
realizującego usługę 

40 

Razem 100 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1)  Cena oferty (brutto)- C – waga 60 % 

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru: 
C = Cmin/Co x 60 % x100 pkt  

C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena” 
Cmin – najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach 
Co - cena brutto ocenianej oferty 
  Maksymalną liczbę  punktów w kryterium „Cena” otrzymuje oferta z najniższą ceną brutto. 
 
2) Doświadczenie superwizora, cocha, szkoleniowca TIK realizującego usługę - D – waga – 40 % 

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru: 

Doświadczenie superwizora/ coacha/ szkoleniowca 
TIK w wykonywaniu przedmiotu zamówienia- 3 lata 
 

0 pkt 

Doświadczenie superwizora/ coacha/ szkoleniowca 
TIK w wykonywaniu przedmiotu zamówienia- od 3 do 5 
lat 
 

20 pkt 

Doświadczenie superwizora/ coacha/ szkoleniowca 
TIK w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - powyżej  
5 lat 
 

40 pkt 

 
Ocena oferty zostanie wyliczona wg wzoru: 

   Ocena oferty = C + D 

C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena” 
D - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie superwizora, coacha, 
szkoleniowca TIK realizującego usługę” 
 
Punkty obliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie zamówienia z tym Wykonawcą, którego oferta: 

a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym zapytaniu ofertowym, 

b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru tj. zdobędzie największą liczbę 

punktów. 

 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1  
 ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź  (sekretariat ) w terminie do dnia  9 maja  2017 r. do godz. 12.00  z 
dopiskiem „Oferta na usługi  szkoleniowe w ramach projektu "Edukacyjne SOS" a). superwizja,  
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b) coaching,  c) szkolenie TIK. 
2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres:  mos_sos@wp.pl 
4. Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu 9 maja 2017 roku  o godz. 12:15 w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

"SOS" nr 1, ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź pokój dyrektora 
 

 
X.  DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny. 
3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:  Marzena Januszewska-Zarzycka, tel, 42 651-43-34, 

e-mail: mos_sos@wp.pl  
 

 
XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Młodzieżowego    Ośrodka Socjoterapii "SOS" nt 1www.mos1.swiata.pl 

2. Ponadto Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
zobowiązuje się podpisać umowę na świadczenie usługi. 

 
 
 
 
  
ZAŁĄCZNIKI : 
-  Formularz ofertowy  
- Wzór umowy -  superwizja grupowa 
-  Wzór umowy – coaching grupowy 
- Wzór umowy – szkolenie TIK 
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