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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Nic o nas bez nas”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przesyła zapytanie 

ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera/ki na przeprowadzenie szkolenia rozszerzonego z zakresu pedagogiki  

(64 godziny) i psychologii (64 godziny) w ramach realizacji projektu „Nic o nas bez nas”. Wydatki zostaną poniesione 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

  

Zapytanie ofertowe nr 8/POKL-182/NONBN/2012  z dnia 4 września 2012 r. 

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV 

 

 Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe  

 

Informacje ogólne 

 

1. Zamawiający: 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

ul. Garbary 2 

85 – 229 Bydgoszcz 

2. Postępowanie na zatrudnienia trenera/ki na przeprowadzenie szkolenia rozszerzonego z zakresu 

pedagogiki i psychologii, prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Oferenta (Wykonawcy), opis nawiązujący do 

specyfikacji zawartej w Zapytaniu, wartość oferty, termin ważności oferty. Wskazane jest, aby oferta zawierała 

także inne informacje niezbędne do jej oceny z punktu widzenia kryteriów wskazanych w Zapytaniu. 

4. Oferta bezwzględnie powinna być złożona wg wzoru – Formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z CV 

(załącznik numer 2), konspektem (załącznik nr 3), oświadczenie oferenta (załącznik numer 4) – wg 

załączonego wzoru.  

5. Oferta powinna być podpisana osobiście przez Oferenta.  

6. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż  

1 oferty. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Szczegółowy opis zamówienia: 

 

Zatrudnienie trenera/ki na przeprowadzenie szkolenia rozszerzonego z zakresu pedagogiki i psychologii w ramach 

projektu pt.: „Nic o nas bez nas” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII 

„Promocja integracji społecznej”, o wartości: 1 300 591zł, realizowanego w okresie od 01 listopada 2011r. do 31 grudnia 

2013r., na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest wzrost inicjatyw wykorzystujących ideę 

mentoringu i oddolnej partycypacji. 

 

Szkolenie będzie składało się z następujących modułów, które będą obejmowały poniżej określoną tematykę. 

 

Szkolenie rozszerzone z zakresu pedagogiki: 

 

Moduł 1 Mediacje. Negocjacje.  Kryzys w rodzinie -24 h 

Pojęcie mediacji i negocjacji. Mediacja a inne formy rozwiązywania sporów. Uwarunkowania stosowalności mediacji. 

Modele mediacji. Strategie i techniki mediacji. Proces mediacji i jego fazy. Mediacja w kontekście sporów małżeńskich i 

rodzinnych, mediacja rodzinna jako sposób rozwiązywania sporów między rodzicami a dziećmi, techniki mediacyjne, 

zasady rozwiązywania sporów, teorie konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktów, konflikty pokoleniowe, konflikty 

rówieśnicze, konflikty szkolne. Kryzys w rodzinie. Przemoc w rodzinie. 

Umiejętności i kompetencje: rozpoznawanie sytuacji kryzysowej w rodzinie, wczesna interwencja, umiejętność 
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dokonywania trafnej oceny i podejmowania odpowiednio dobranych środków przeciwdziałania kryzysowi. 

 

Moduł 2 Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Bezpieczeństwo socjalne-24 h 

 Podstawowe pojęcia – zabezpieczenie społeczne, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo społeczne, ryzyko socjalne; 

strategie budowy systemów zabezpieczenia społecznego – rola państwa i innych podmiotów; geneza i rozwój 

zabezpieczenia społecznego; system zabezpieczenia społecznego na przełomie wieków; techniki zabezpieczenia 

społecznego (ubezpieczenia społeczne, zaopatrzenie, pomoc społeczna); modele zabezpieczenia społecznego; 

perspektywy rozwoju systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce i na świecie. Zabezpieczenie społeczne a polityka 

rodzinna.  

Łączenie wiedzy o systemie zabezpieczenia społecznego z potrzebami i  socjalnymi obszarami ryzyka różnych grup 

społecznych; posługiwanie się przepisami z zakresu zabezpieczenia społecznego w działalności zawodowej; rozumienia i 

analizowania związków między zabezpieczeniem społecznym i polityką rodzinną. 

 

Moduł 3 Nauczanie/uczenie się – kategorie wyboru i przymusu w życiu współczesnego człowieka – 16 h   
Teoretyczne podstawy nauczania i uczenia się; Jak uczą się dorośli? Metody usprawniające nauczanie/uczenie się; 

Dynamika rozwoju pracy grupowej; Techniki i narzędzia twórczego myślenia; Zniekształcenia w ocenianiu; Kulturowe 

uwarunkowania zarządzania ludźmi i podejmowania decyzji; Wykorzystanie wiedzy z doradztwa dla poprawienia 

własnego funkcjonowania społecznego; Syndrom wypalenia zawodowego; Ciało i cielesność jako kategorie wpływu 

kultury i oczekiwań społecznych. 

 

Szkolenie rozszerzone z zakresu psychologii: 

 

Moduł 4 Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach-28 h 

Moduł zapewnia wiedzę potrzebną przy pomocy psychologicznej: rozmowa poza problemem, skalowanie, pytania o 

wyjątki, pytania o preferowaną przyszłość, wydobywanie zasobów klienta – komplementowanie, formułowanie celów 

strategicznych i operacyjnych, formułowanie zadań, podstawowe relacje terapeutyczne: współpracy, narzekania i 

goszczenia, strategie pracy w różnych relacjach terapeutycznych, Prowadzenie wywiadu i formułowanie informacji 

zwrotnej 

Umiejętności i kompetencje: wiedza o: genezie i filozofii modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jej 

podstawowych założeniach, prowadzeniu rozmowy/wywiadu z klientem. 

 

Moduł 5 Psychologiczne aspekty rozwoju i funkcjonowania społecznego człowieka – 16 h  

Wyzwania rozwojowe i oczekiwania społeczne; Zadania rozwojowe i kryzysy wczesnej, średniej i późnej dorosłości; 

Współistnienie rozwoju i regresu w okresie dorosłości – jak poprawiać swoje możliwości? Temperament jednostki a 

wybory i funkcjonowanie społeczne; Konformizm, stereotypy i uprzedzenia;  W jaki sposób uniknąć manipulacji 

wykorzystywanej w reklamie i sprzedaży? Siła autorytetu!? Wolność i odpowiedzialność – dylemat mostka i zwrotnicy – 

trudne wybory życiowe 

 

Moduł 6 Wczesna pomoc psychologiczna – 20 h  

aspekty pomocy psych. w sytuacji stresu i zagrożenia 

interwencja wobec osoby uzależnionej 

charakter osoby pomagającej 

 

Termin realizacji zamówienia: 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotowych usług od września 2012 do zakończenia realizacji 

projektu w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Terminy zostaną wyznaczone co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem.   

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 
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1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Brak powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z Zamawiającym. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

3. Do oferty należy dołączyć opis oferowanej usługi.  

4. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest kierowniczka projektu Pani Małgorzata Dysarz-

Lewińska, tel. 52 567 00 49, e-mail: malgorzata.dysarz@byd.pl.  

5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, 

elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

Termin i miejsce składania oferty 

 

1. Oferty należy składać do dnia 19 września 2012r. mailem (malgorzta.dysarz@byd.pl), faxem  (052 567 00 89), 

osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dot. projektu NONBN – NIE OTWIERAĆ 

do rąk własnych – Małgorzata Dysarz-Lewińska”.  

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
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Kryteria: 

Kryteria dostępu: 

 

Szkolenie rozszerzone z zakresu pedagogiki: 

 

Moduł 1 Mediacje. Negocjacje.  Kryzys w rodzinie -24 h 

 

1. Wykształcenie wyższe (minimum ukończenie studiów licencjackich) z zakresu pedagogiki o specjalności praca 

socjalna. 

2. Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Kompetencje mediatora potwierdzone posiadaniem certyfikatu. 

4. Znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym swobodną komunikację z partnerem projektu. 

 

Moduł 2 Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Bezpieczeństwo socjalne -24 h 

 

1. Wykształcenie wyższe (minimum ukończenie studiów licencjackich) z zakresu pedagogiki o specjalności praca 

socjalna. 

2. Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

3. Doświadczenie w zakresie realizacji programów aktywizujących dla lokalnych społeczności. 

4. Znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym swobodną komunikację z partnerem projektu. 

 

Szkolenie rozszerzone z zakresu psychologii: 

 

Moduł 3 Nauczanie/uczenie się – kategorie wyboru i przymusu w życiu współczesnego człowieka – 16 h   
 

1. Wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki 

2. Minimum 5-letnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym. 

3. Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz dorobku naukowego 

dotyczącego pedagogicznych aspektów pracy z osobami wykluczonymi społecznie. 

 

Moduł 4 Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach - 28 h 

 

1. Wykształcenie wyższe. 

2. Udokumentowane kompetencje do prowadzenia warsztatów z zakresu Terapii Skoncentrowanej na 

Rozwiązaniach. 

3. Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej  

 

Moduł 5 Psychologiczne aspekty rozwoju i funkcjonowania społecznego człowieka – 16 h  

 

1. Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii  

2. Minimum 5-letnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym. 

3. Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz dorobku naukowego 

dotyczącego pedagogicznych aspektów pracy z osobami wykluczonymi społecznie. 

 

Moduł 6 wczesna pomoc psychologiczna – 20h 

 

Zapytanie ofertowe na ten moduł zostało wyłączone ze względu na posiadanie odpowiedniego zasobu kadrowego, przy 

jednoczesnym spełnieniu zasady konkurencyjności dotyczącej zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym 

Beneficjent w okresie co najmniej roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób 

ciągły lub powtarzalny. 

 

Kryteria oceny: 

 

1. Cena – 60% 

2. Zawartość merytoryczna konspektu – 40% 
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Kryterium I:  

Najwyższą ocenę – 100 pkt. otrzyma oferta o najniższej cenie. 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 

 

ilość punktów x 60% 

 

Kryterium II: 

Zawartość merytoryczna konspektu – 40% 

Zawartość merytoryczna będzie wyrażona w następujący sposób od 0 do 100 pkt × 40% 

Na zawartość merytoryczną będzie się składać: 

 Pomysłowość/ kreatywność – 10% 

 Spójność z ideą projektu – 10% 

 Jasny i zrozumiały przekaz dostosowany do odbiorcy – 10% 

 Interesujące, różnorodne metody prowadzenia zajęć dostosowane do odbiorcy – 10% 

Łączna liczba punktów procentowych: K1+ K2 = 100% 

Informacje dotyczące wyboru oferty: 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały 

oferty. 

2. Oceny dokona Kierowniczka Projektu  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie z 

przedstawionymi wyżej wyliczeniami. 

4. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość 

ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający wybór oferty prześle do wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia w całości lub części w przypadku złożenia ofert 

niespełniających kryteriów wymagań ofertowych. Oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą 

rozpatrywane. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści zapytania ofertowego. 

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 

internetowej Projektu oraz przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe i będzie 

dla nich wiążąca. 

8. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającymi lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli 

Przesłanki odrzucenia oferty: 
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Wszelkich informacji odnośnie zapytania udziela: 

 

Kierowniczka Projektu 

mgr Małgorzata Dysarz 

tel. 52 567 00 49 

e-mail: malgorzata.dysarz@byd.pl 

 

………………………...…………………………… 

Podpis zamawiającego – Kierowniczka Projektu 

     

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria dostępu) 

2) zostanie złożona po terminie składania ofert, 

3) będzie zawierała rażąco niską cenę  

4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

5) występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. 

mailto:malgorzata.dysarz@byd.pl

