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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
/szkolenia zamknięte dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie/

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa, woj. 

opolskie, tel. 77 43335 56, Faks 77 4336746

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017r., poz. 1579) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 

EURO i jest prowadzone w oparciu o uregulowania wewnętrzne obowiązujące 

u zamawiającego oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1 Usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla pracowników socjalnych w wymiarze 
108 godzin na przełomie 2018 i 2019 roku.

3.2 Superwizja podsumowująca - 16 h - 2 dni

Superwizja podsumowująca jest niezbędna w celu zestawienia wszystkich problemów napotkanych 

w trakcie przeprowadzenia superwizji grupowych oraz indywidualnych. Zawierać będzie elementy 

wskazówek na dalszą pracę OPS Nysa, które ukierunkowane będą głównie w oparciu o napotkane 

problemy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zaproszenia.

4. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

A) Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych indywidualnych i grupowych spotkań 

superwizora z pracownikami socjalnymi w okresie od sierpnia 2018 r. do grudnia 2018r. 

oraz od stycznia 2019r. do czerwca 2019 r. Dokładny harmonogram spotkań w podziale na 

sesje grupowe i indywidualne zostanie ustalony z wybranym do realizacji przedmiotu 

zamówienia Wykonawcą.
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B) Usługa będzie realizowana w siedzibie Zamawiającego. Spotkania będą odbywały się w dni 

robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający zapewnia odpowiednie 

pomieszczenia dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację zadania, gwarantujące 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe 

warunki udziału w postępowaniu:

1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku.

2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku.

3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

> Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą (która będzie 

prowadzić superwizję pracy socjalnej) zdolną do realizacji przedmiotu 

zamówienia, która będzie posiadać:

a) certyfikat superw izora pracy socjalnej, zgodnie z art. 121a ust. 3 z dnia 12 marca 

2004 r. ustaw y o pom ocy społecznej,

b) doświadczenie w realizacji superwizji pracy socjalnej, w okresie 3 ostatnich lat, przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie,

c) biegłą znajomość języka polskiego,

d) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na 

zasadzie: spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełniania jakiegokolwiek warunku udziału 

w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.



6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany załączyć:

a) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

> wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z udokumentowaniem (np. 

referencje) przeprowadzonych ilości godzin superwizji - ZAŁĄCZNIK NR 2 oraz CV 

(życiorys zawodowy) tych osób potwierdzający ich kwalifikacje,

7. KRYTERIA OCENY OFERT:
Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

> KRYTERIUM CENY - WAGA 80%

c =
r°mm x 80 pkt

(C) Cena - gdzie:
C-kryterium ceny,
C.min. -  najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert; 
C.of. -  cena w aktualnie analizowanej ofercie.

> KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE (D) - WAGA 20%

Kryterium  Dośw iadczenie Superw izora /liczba godzin prow adzonej superwizji pracy 

socja lnej- będzie obliczane na podstawie załączonych dokumentów wg wzoru:

Doświadczenie superwizora w badanej ofercie

punktów = ---- ----------------------------------------------------------------------------x 20

Największe wykazane doświadczenie superwizora 

spośród złożonych ofert

a) doświadczenie superwizora w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie 

informacji zawartych w ofercie,

b) w kryterium doświadczenie superwizora punktowane będzie doświadczenie powyżej 100

przeprow adzonych godzin superwizji pracy socjalnej w okresie 3 ostatnich lat 

przed upływem  term inu składania ofert, a jeżeli okres prow adzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie,

c) maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który posiada największe 

doświadczenie,

d) wykazanie tylko 100 godzin superwizji dla pracowników socjalnych oznacza uzyskanie 0 

punktów, ale nie oznacza odrzucenia oferty.

Liczba

pkt.



PUNKTACJA CAŁKOWITA

Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Za najkorzystniejszą 
ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska zgodnie 
z powyższymi kryteriami oceny ofert najwyższą liczbę punktów.

PC = C + D

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

a) Ofertę (w tym formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 3 należy złożyć w siedzibie 

zamawiającego tj.: Ośrodek Pom ocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji 

Narodow ej la ,  48-300 Nysa, w term inie do 23 maja 2018 roku, do godziny  

10:00. Ofertę można składać drogą pocztową (liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego), przesyłką kurierską lub osobiście.

b) Wykonawca powinien umieścić ją w zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu). Na

kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące 

oznaczenia: „Postępow anie o udzielenie zam ów ienia publicznego na

przeprow adzenie superwizji

c) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią 

Wykonawcy.

d) Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewelina Urbaniak, tel. 

728879904, e-mail: e.urbaniak@ops-nysa.pl

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

f) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane 

przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

g) Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane, a Zamawiający nie będzie wzywał 

Wykonawcy do ich uzupełnienia, a oferta zostanie odrzucona.

h) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert.

i) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyn.

9. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA:

a) O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu 

zawiadomienia o wyborze oferty.

10.INFORMACJE DODATKOWE:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert wariantowych i częściowych;
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b) Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane, a Zamawiający nie będzie wzywał 

Wykonawcy do ich uzupełnienia, a oferta zostanie odrzucona;

c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyn.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.
3. Formularz ofertowy.

DYREKTOR

15 maj 2018 roku

/Zatwierc zam/


