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PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU
NR 2/RR/OWES/2019
Dotyczące wyłonienia psychologa do przeprowadzenia wsparcia grupowego w zakresie
doradztwa integracji socjalnej.
W związku z realizacją projektu „Razem – Inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego 2014-2020, XI Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 11.3
Ekonomia Społeczna Związek Młodzieży Wiejskiej zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej
w procedurze rozeznania rynku.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie
rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zmw.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie wsparcia grupowego w zakresie doradztwa integracji socjalnej dla 2 grup 8
osobowych w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy.
Szczegółowa charakterystyka wykonywanych czynności w ramach przedmiotu rozeznania rynku:
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wykonania usługi w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę;
2) opracowania programu doradztwa
3) przeprowadzenie wsparcia grupowego w zakresie doradztwa integracji socjalnej dla 7 grup
liczących po 8 uczestników projektu, w wymiarze 40 godzin dla każdej z grup (8 godzin
dydaktycznych dziennie x 5 dni).
4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją doradztwa (dzienniki zajęć, listy obecności,
harmonogram zajęć, ankieta ewaluacyjna).
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz przesłania w formie elektronicznej materiałów
niezbędnych do prowadzenia doradztwa z co najmniej 3-dniowym (dni kalendarzowe)
wyprzedzeniem.
Wykonawca jest również zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji związanej
z przeprowadzonymi działaniami, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia
wsparcia.
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Program doradztwa obejmuje:
1. Budowa zespołu
2. Podział zadań
3. Role w Spółdzielni Socjalnej
Planowana ilość uczestników i grup:
Łączna ilość uczestników doradztwa: 16 uczestników
Planowana ilość grup:
2 grupy
Miejsce odbywania zajęć:
Subregion Puławski, Województwo Lubelskie
Planowana łączna ilość godzin lekcyjnych:
Łączna ilość godzin – 80 godzin
Przewidywany termin wykonywania przedmiotu rozeznania rynku:
Przewidywany termin realizacji zajęć: maj 2019 – czerwiec 2019. Podany termin zajęć może ulec
zmianie.
Rodzaj zatrudnienia:
a) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,
b) wymagane osobiste wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem
w miejscach wykonywania.
Wymagania wobec oferentów:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Niezbędna wiedza i doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 300 godzin doradztwa
w zakresie integracji socjalnej lub 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze
tematycznym.
3. Osoba prowadząca doradztwo integracji socjalnej powinna posiadać doświadczenie
w prowadzeniu zajęć z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
4. Powinna być psychologiem, posiadać wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
5. Oferent potrafi:
a) rozpoznać potrzeby doradcze, w oparciu o nie przygotować doradztwa, czyli określić jego cele,
oczekiwane efekty, plan doradztwa oraz metody i materiały doradcze oraz przeprowadzić ocenę
efektów.
b) przygotować proces doradczy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
c) zaprojektować proces doradczy ukierunkowany na wykorzystanie zdobytych kompetencji
w praktyce,
d) rozwiązywać sytuacje trudne podczas doradztwa w sposób konstruktywny dla procesu uczenia,

6. Oferent posiada:
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b) niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem doradztwa i wykorzystania
odpowiednich środków dydaktycznych.
Możliwość składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części
zamówienia.
Kryterium oceny oferty:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie: 100% cena. Po wyborze najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w CV i/lub dołączonych rekomendacjach oraz dokumentach
potwierdzających posiadane wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, takich jak dyplomy,
zaświadczenia, świadectwa pracy w tym zakresy obowiązków, itp.
Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Forma złożenia oferty:
W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w
załączniku i złożenia jej w terminie do 2 maja 2019r. do godziny 8:00, drogą elektroniczną na adres:
zkzmw@zmw.pl lub do siedziby Zamawiającego: ul. Sikorskiego 2, 23-210 Kraśnik.
Dodatkowe informacje: Dariusz Suszyński, zkzmw@zmw.pl, tel.: (022) 826 11 68
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez
podania przyczyny;
b. zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty;
c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
e. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia;
2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie
z ogłoszeniem są zobowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.

