
 

 

 

 

 

Projekt „Droga do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

       

       L.dz. ………………..       Bytów, dn. 18.03.2013 r. 

 

  Szanowni Państwo, 

 

W związku z realizacją Projektu „Droga do pracy”  współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Rynek Promocja integracji społecznej, 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej,  7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi 
szkoleniowe i warsztaty, wskazane w załączniku nr 1.  
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części w ramach każdego pakietu 
szkoleń.  

Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres stowarzyszenie_jestesmy@interia.pl lub pocztą na adres 
Stowarzyszenia ul. Szarych Szeregów 13 77-100 Bytów, do dnia 31 marca 2013r. 

W przypadku przekroczenia w najkorzystniejszej ofercie kwoty jaką Stowarzyszenie posiada na 
poszczególne zadania, dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. 

 

         Z poważaniem 
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Załącznik nr 1 

PAKIET SZKOLE Ń DOT. ROZWOJU OSOBISTEGO I PODNOSZENIA KOMPETENCJI 

Kryteria oceny ofert dla pakietu I 

 

1. CENA:  70% 
      Cena najniższa 
           x 70 
        Cena badana 

 
Maksymalnie można uzyskać 70 pkt. 
 

2. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY:  30% 
Przy ocenie będzie brana pod uwagę  dotychczasowa ilość szkoleń dot. tematyki objętej przedmiotem zamówienia. 

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: 

 0 szkoleń – 0 pkt 
1 szkolenie – 10 pkt 
2-10 szkoleń – 20 pkt 
Powyżej 10 szkoleń – 30 pkt 
Maksymalnie można uzyskać 30 pkt 
 

Szkolenia/warsztaty powinny odbywać się w formie kursu realizowanego wg planu nauczania. Godzina 

szkolenia/warsztatów liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne licząc 45 minut oraz przerwę, liczącą 

średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.  

Istotne warunki, które zostaną wprowadzone do umowy na szkolenie/warsztaty: 

1. Rozliczenie za szkolenia będzie się odbywało na podstawie faktury wystawionej po 
zakończonym szkoleniu. Stowarzyszenie zapłaci jednostce szkolącej należność tylko za 
osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały stosowny dokument potwierdzający ukończenie 
szkolenia. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez oferenta oraz niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy oferent zapłaci Stowarzyszeniu karę umowną w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto umowy. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia oferenta od obowiązku wykonania umowy. 
4. Stowarzyszenie może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 
5. Stowarzyszeniu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w przypadku niewywiązania się 

oferenta z warunków umowy. 
6. Oferent zobowiązany będzie do: 

a) Poddania się kontrolom w zakresie wykonania przedmiotu umowy dokonywanej przez Instytucję 
Pośredniczącą oraz inne uprawnione w tym zakresie podmioty i zapewnienia im prawa wglądu w 
dokumenty papierowe i elektroniczne dot. niniejszej umowy, w tym dokumenty finansowe. 

b) Przedstawienia na pisemne wezwanie każdej instytucji wskazanej w pkt a) wszelkich informacji i 
wyjaśnień dot. niniejszej umowy. 
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c) Przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia 
oraz ich archiwizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

d) Opatrzenia odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl 
oraz zawarcia informacji o współfinansowaniu szkolenia z EFS               w materiałach 
szkoleniowych, dokumentach przekazywanych do zamawiającego oraz zaświadczeniach o 
ukończeniu szkolenia (jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej  informacji  na  
certyfikatach, świadectwach czy dyplomach informacje  
o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 
szkolenie były współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny). 

e) Przestrzegania zasad promocji Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie 
www.efs.gov.pl (PROMOCJA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ 
LUDZKI 2007-2013). 

f) Systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji kształcenia wobec osób 
mających trudności w procesie nauczania. 

g) Systematycznego prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, 
wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych. 

h) Prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 
ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 

i) Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach uczestnikom szkolenia z powodu choroby, na 
podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza na obowiązującym druku ZUS 
ZLA. 

j) Niezwłocznego przekazania Stowarzyszeniu zwolnienia lekarskiego w przypadku przedłożenia 
zwolnienia przez uczestnika szkolenia. 
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Część I 

Przedmiot zamówienia: 

Warsztaty grupowe: Stymulowanie kreatywności zawodowej. 

Cel warsztatów:  

Zwiększenie szansy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego na podjęcie zatrudnienia oraz 

wzrost poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Ilość osób: 

10 osób w 2013 r. 

Czas trwania:  

16 godz./grupę 

Miejsce szkolenia:  

Bytów, siedziba Stowarzyszenia JESTEŚMY 

Wymagania dot. kadry: 

a) wykształcenie: 

� wyższe  

� specjalizacja lub inne wykształcenie uprawniające do prowadzenia w/w warsztatów  

b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z tematyki związanej z przedmiotem 

zamówienia (aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe, itp.) 

Wymagane zagadnienia (minimum), które powinny znaleźć się w programie szkolenia 

przygotowanym przez oferenta: 

� skuteczna komunikacja 

� kreatywność zawodowa 

Pozostałe informacje: 

1. Stowarzyszenie zapewnia na swój koszt: miejsce szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkolenia, 

wyżywienie dla uczestników szkolenia, materiały biurowe na zajęcia (materiały piśmiennicze dla 

osób szkolących się), dojazdy osób szkolących się na zajęcia, laptop, rzutnik, ekran do rzutnika, 

flipchart z zapasem kartek. 

2. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenia o jego ukończeniu. 

3. Szkolenie musi odbywać się w dni robocze, po godz. 15.30. 

4. Wybrany oferent zobowiązany będzie: 
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a)  przedłożyć harmonogram szkolenia co najmniej na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia 

b) zapewnić wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia 

c) prowadzić dziennik zajęć oraz dokumentację fotograficzną ze szkolenia, którą przekaże 

Stowarzyszeniu na płycie CD/DVD po zakończonym szkoleniu. 
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Część II 

Przedmiot zamówienia: 

Trening aktywizacji zawodowej 

Cel warsztatów:  

Zwiększenie szansy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego na podjęcie zatrudnienia oraz 

wzrost poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Ilość osób: 

10 osób w 2013 r. 

Czas trwania:  

12 godz./grupę 

Miejsce szkolenia:  

Bytów, siedziba Stowarzyszenia JESTEŚMY 

Wymagania dla kadry: 

a) wykształcenie: 

� wyższe  

� specjalizacja lub inne wykształcenie uprawniające do prowadzenia w/w warsztatów  

b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej 

Wymagane zagadnienia (minimum), które powinny znaleźć się w programie szkolenia 

przygotowanym przez oferenta: 

� wygląd i zachowanie kandydata do pracy 

�  pracodawcy i pracobiorcy - oczekiwania  

� rozmowa kwalifikacyjna 

� preferencje zawodowe 

 

Pozostałe informacje: 

1. Stowarzyszenie zapewnia na swój koszt: miejsce szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkolenia, 

wyżywienie dla uczestników szkolenia, materiały biurowe na zajęcia (materiały piśmiennicze dla 

osób szkolących się), dojazdy osób szkolących się na zajęcia, laptop, rzutnik, ekran do rzutnika, 

flipchart z zapasem kartek. 

2. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenia o jego ukończeniu. 
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3. Szkolenie musi odbywać się w dni robocze, po godz. 15.30. 

4. Wybrany oferent zobowiązany będzie: 

a) prowadzić dziennik zajęć oraz dokumentację fotograficzną ze szkolenia, którą przekaże 

Stowarzyszeniu na płycie CD/DVD po zakończonym szkoleniu 

b) zapewnić wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia 

c)  przedłożyć harmonogram szkolenia co najmniej na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia. 
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Część III 

Przedmiot zamówienia: 

Warsztaty grupowe z psychologiem 

Cel warsztatów:  

Zwiększenie szansy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego na podjęcie zatrudnienia oraz 

wzrost świadomości na temat równości szans, w szczególności szans kobiet                     i mężczyzn i 

przełamywania barier a także wzrost poziomu samooceny i motywacji. 

Ilość osób: 

10 osób w 2013 r. 

Czas trwania:  

46  godz./grupę 

Miejsce szkolenia:  

Bytów, siedziba Stowarzyszenia JESTEŚMY 

Wymagania dot. kadry: 

a) wykształcenie: 

wyższe psychologiczne, licencja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 warsztatu grupowego  

Wymagane zagadnienia (minimum), które powinny znaleźć się w programie szkolenia 

przygotowanym przez oferenta: 

� przezwyciężanie barier 

� radzenie sobie ze stresem 

� asertywność 

� techniki relaksacyjne 

� komunikacja interpersonalna 

Pozostałe informacje: 

1. Stowarzyszenie zapewnia na swój koszt: miejsce szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkolenia, 

wyżywienie dla uczestników szkolenia, materiały biurowe na zajęcia (materiały piśmiennicze dla 

osób szkolących się), dojazdy osób szkolących się na zajęcia, laptop, rzutnik, ekran do rzutnika, 

flipchart z zapasem kartek. 

2. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenia o jego ukończeniu. 
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3. Szkolenie musi odbywać się w dni robocze, po godz. 15.30. 

4. Wybrany oferent zobowiązany będzie: 

a) prowadzić dziennik zajęć oraz dokumentację fotograficzną ze szkolenia, którą przekaże 

Stowarzyszeniu na płycie CD/DVD po zakończonym szkoleniu 

b) zapewnić wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia 

c) przedłożyć harmonogram szkolenia co najmniej na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia. 
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Część IV 

Przedmiot zamówienia: 

Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne 

Cel warsztatów:  

Zwiększenie szansy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego na podjęcie zatrudnienia oraz 

wzrost świadomości na temat równości szans, w szczególności szans kobiet                     i mężczyzn i 

przełamywania barier a także wzrost poziomu samooceny i motywacji. 

Ilość osób: 

10 osób w 2013 r. 

Czas trwania:  

42  godz./grupę 

Miejsce szkolenia:  

Bytów, siedziba Stowarzyszenia JESTEŚMY 

Wymagania dot. kadry: 

a) wykształcenie:  

Do zajęć z asertywności: wykształcenie wyższe psychologiczne 

Do zajęć z choreoterapii: wykształcenie  wyższe,  certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii 

Do zajęć z muzykoterapii – wykształcenie wyższe kierunkowe, lub wyższe dowolne i ukończony  

kurs muzykoterapii lub studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii 

b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 

c)  warsztatów grupowych dot. przedmiotowej tematyki 

Wymagane zagadnienia (minimum), które powinny znaleźć się w programie szkolenia 

przygotowanym przez oferenta: 

- trening asertywności 

- muzykoterapia 

- choreoterapia 

 

Pozostałe informacje: 

1. Stowarzyszenie zapewnia na swój koszt: miejsce szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkolenia, 

wyżywienie dla uczestników szkolenia, materiały biurowe na zajęcia (materiały piśmiennicze dla 
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osób szkolących się), dojazdy osób szkolących się na zajęcia, laptop, rzutnik, ekran do rzutnika, 

flipchart z zapasem kartek. 

2. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenia o jego ukończeniu. 

3. Szkolenie musi odbywać się w dni robocze, po godz. 15.30 

4. Wybrany oferent zobowiązany będzie: 

a) prowadzić dziennik zajęć oraz dokumentację fotograficzną ze szkolenia, którą przekaże 

Stowarzyszeniu na płycie CD/DVD po zakończonym szkoleniu 

b) zapewnić wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zamówienia 

c)  przedłożyć harmonogram warsztatów co najmniej na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia. 
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Część V 

Przedmiot zamówienia: 

Ognisko integracyjne z modułem warsztatowym: równość szans i przełamywanie barier 

Cel warsztatów:  

Zwiększenie szansy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego na podjęcie zatrudnienia oraz 

wzrost świadomości na temat równości szans, w szczególności szans kobiet                     i mężczyzn i 

przełamywania barier a także wzrost poziomu samooceny i motywacji. 

Ilość osób: 

10 osób w 2013 r. 

Czas trwania:  

1 dzień  

Miejsce ogniska i warsztatów:  

Bytów, okolice Bytowa 

Wymagania dot. kadry prowadzącej warsztaty: 

a) wykształcenie: 

� wyższe  

� specjalizacja lub inne wykształcenie uprawniające do prowadzenia w/w warsztatów  

b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z tematyki związanej z przedmiotem 

zamówienia (równość szans, przełamywanie barier) 

Wymagane zagadnienia (minimum), które powinny znaleźć się w programie warsztatów 

przygotowanym przez oferenta: 

� równość szans w szczególności kobiet i mężczyzn 

� przełamywanie barier 

� gry i zabawy tematyczne 

Pozostałe informacje: 

1. Stowarzyszenie zapewnia na swój koszt: ubezpieczenie uczestników szkolenia, wyżywienie dla 

uczestników szkolenia, materiały biurowe na zajęcia (materiały piśmiennicze dla osób szkolących 

się), dojazdy osób szkolących się na zajęcia, laptop, rzutnik, ekran do rzutnika, flipchart z zapasem 

kartek. 
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2. Oferent w koszcie usługi musi ująć wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia: koszt 

zorganizowania ogniska (kiełbaski, pieczywo, napoje, drewno na ognisko) i materiały dydaktyczne. 

3. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenia o jego ukończeniu. 

4. Wybrany oferent zobowiązany będzie: 

a) prowadzić dziennik zajęć oraz dokumentację fotograficzną z ogniska i warsztatów, którą przekaże 

Stowarzyszeniu na płycie CD/DVD po zakończonym szkoleniu. 
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Część VI 

Przedmiot zamówienia: 

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – poruszanie się po nim 

Cel warsztatów:  

Zwiększenie szansy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego na podjęcie zatrudnienia oraz 

wzrost poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Ilość osób: 

10 osób w 2013 r. 

Czas trwania:  

12 godz./grupę 

Miejsce szkolenia:  

Bytów, siedziba Stowarzyszenia JESTEŚMY 

Wymagania dot. kadry: 

c) wykształcenie: 

� wyższe  

� specjalizacja lub inne wykształcenie uprawniające do prowadzenia w/w warsztatów  

d) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 szkolenia z tematyki związanej z przedmiotem 

zamówienia (aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe, itp.) 

Wymagane zagadnienia, które powinny znaleźć się w programie szkolenia przygotowanym przez 

oferenta: 

� zasady pisania życiorysu (CV), listu motywacyjnego,  

� przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 

� metody poszukiwania pracy 

Pozostałe informacje: 

1. Stowarzyszenie zapewnia na swój koszt: miejsce szkolenia, ubezpieczenie uczestników szkolenia, 

wyżywienie dla uczestników szkolenia, materiały biurowe na zajęcia (materiały piśmiennicze dla 

osób szkolących się), dojazdy osób szkolących się na zajęcia, laptop, rzutnik, ekran do rzutnika, 

flipchart z zapasem kartek. 

2. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenia o jego ukończeniu. 

3. Szkolenie musi odbywać się w dni robocze, po godz. 15.30. 



 

 

 

 

 

Projekt „Droga do pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

4. Wybrany oferent zobowiązany będzie: 

a)  przedłożyć harmonogram szkolenia co najmniej na 3 dni przed dniem jego rozpoczęcia 

b) zapewnić wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zamówienia 

c) prowadzić dziennik zajęć oraz dokumentację fotograficzną ze szkolenia, którą przekaże 

Stowarzyszeniu na płycie CD/DVD po zakończonym szkoleniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


