pieczęć zamawiającego

Zapytanie ofertowe
Dotyczy: Zadania profilaktycznego online pn.: „Realizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w obszarze problemów występujących wśród dzieci i
młodzieży”.
Program skierowany będzie do:
- rodziców/opiekunów dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy;
- kadry pomocniczej z placówek na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Działanie realizowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy w 2021r.
Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, w imieniu którego postępowanie
prowadzi Burmistrz Dzielnicy Ochota Sławomir Umiński
Adres: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a,
Tel. 22 4439876
Regon: 015259640, NIP: 525-22-48-481
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
Realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu cyklu wykładów i warsztatów profilaktycznych
pn.: „Realizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w
obszarze problemów występujących wśród dzieci i młodzieży”. Program skierowany będzie do
rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży oraz kadry pomocniczej z przedszkoli i szkół podstawowych,
na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Zakres zadania:
a) przeprowadzenie od 90-100 godzin dydaktycznych wykładów, dla min. 5 osobowych grup
rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz dla kadry
pomocniczej z placówek, znajdujących się na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w
następującym zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
- zmniejszenie skutków COVID-19, w obszarze radzenia sobie z trudnymi emocjami
- praktycznych wskazówek i wiedzy przekazywanej w dobie pandemii rodzicom i kadrze
pomocniczej, które mogą wykorzystać w relacjach z dziećmi;
- budowania poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży;
- uwrażliwienia uczestników na symptomy depresji u dzieci i młodzieży;
- rozpoznawanie niepokojących zmian w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży;
- rozwoju dzieci na poszczególnych etapach życia;
- komunikacji, jako budulca prawidłowych relacji między dzieckiem a rodzicem/opiekunem,
wspierającym dorosłym;
b) przeprowadzenie szkolenia w formie wykładów i warsztatów z zastosowaniem elementów
interaktywnych i innych metod aktywizujących uczestników;
c) zapewnienie pakietu materiałów metodycznych i ich dystrybucja wśród uczestników Szkolenia;
d) przeprowadzenie ewaluacji po zakończonym szkoleniu;
e) przeprowadzenie rekrutacji.
2. Termin realizacji zadania: październik - 10 grudnia 2021r.
3. Miejsce realizacji zadania: stacjonarnie/ online - w zależności od wytycznych dotyczących
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.
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4. Warunki płatności: Przelew nastąpi w terminie do 31.12.2021r na podstawie faktury
wystawionej przez Zleceniobiorcę niezwłocznie po zakończeniu zadania, po potwierdzeniu
przez Zleceniodawcę, że zadanie zostało wykonane zgodnie z Umową.
5. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz skrócony załączony do zapytania ofertowego oraz wypełniony
formularz szczegółowy – załączony do zapytania ofertowego – Załącznik Nr 1, lub na
własnym formularzu oferenta;
- informacje o dotychczasowym doświadczeniu/ kwalifikacjach oferenta w obszarze
organizacji wykładów/warsztatów – Załącznik Nr 2.
6. Kryterium wyboru stanowić będzie:
a) cena – waga 80%
b) doświadczenie – waga 20%.
Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny brutto za realizację zamówienia, wskazanej przez
Wykonawcę, w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów przy założeniu, że 1% = 1 punkt. Pozostałe oferty
uzyskają punkty wyliczone według wzoru.
Zasady oceny oferty według następujących kryteriów:
a)

Dla kryterium „Cena” (C)

Cn
C = ----------- x 80 pkt.
Cob
przy zakładanych poniżej oznaczeniach:
C – wartość punktową badanej oferty w kryterium „cena”
Cn – najniższa cena brutto spośród ofert spełniających wymogi zawarte
w niniejszym zapytaniu ofertowym
Cob – cena brutto badanej oferty
Sposób obliczania ceny: w formularzu oferty należy wskazać cenę brutto za realizację jednej godziny
zamówienia. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
b) Dla kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” (DW)
Przez doświadczenie rozumie się okres świadczenia usługi w zakresie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Zamawiający przyzna punkty za udokumentowany okres prowadzenia wykładów/warsztatów dla
rodziców/opiekunów, odpowiednio:
- 200 godzin - 10 pkt.
- powyżej 200 godzin - 20 pkt.
Każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skumulowana według wzoru:
CLp = C + DW
przy zakładanych poniżej oznaczeniach:
CLp – łączna liczba punktów ocenianej oferty
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
DW – punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”
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opis sposobu obliczenia ceny:
a) w Formularzu ofertowym należy wskazać cenę brutto w polskich złotych za
realizację zamówienia;
b) cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia powinna spełniać następujące kryteria:
- ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub socjologia;
- posiada udokumentowane doświadczenie w wymiarze min. 200 godzin w prowadzeniu
wykładów/ warsztatów dla rodziców/opiekunów.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę wraz z dopiskiem „Realizacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w obszarze problemów występujących wśród dzieci i młodzieży”, można złożyć:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: bwrzesien@um.warszawa.pl ( z podpisem elektronicznym);
- za pomocą operatora pocztowego;
- osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Urzędu Dzielnicy Ochota,
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa do 04.10.2021r. do godz. 12.00.
Oferty, które nie spełnią wskazanych powyżej warunków oraz są niezgodne z
obowiązującymi przepisami prawa zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego w okresie trwania
stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Beata Wrzesień, tel. 22 4439876, e-mail bwrzesien@um.warszawa.pl
10. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze.

Warszawa, dnia 23.09.2021r.
Podpis naczelnika wydziału

Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie w zakresie wykształcenia i doświadczenia osoby uczestniczącej
w realizacji zamówienia;
3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
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