Suwałki, 26.07.2017 r.

Rozeznanie rynku
Trener OWES podczas I edycji szkoleń

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
z siedzibą w Suwałkach
zaprasza do złożenia oferty cenowej
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
NIP: 844-18-09-841
REGON: 790334982
II. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi trenera podczas I edycji szkoleń
organizowanych przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” w ramach realizacji projektu pn.
„Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej”, nr RPPD.07.03.00-20-0009/16
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy przeprowadzenia I edycji szkoleń obejmującej 6 spotkań, po jednym w
każdym z powiatów subregionu suwalskiego (augustowski, suwalski, sejneński, sokólski,
moniecki, m. Suwałki). Tematem każdego szkolenia będzie „Społecznie odpowiedzialny
samorząd”, zgodnie z poniższym programem:
1. Społeczna odpowiedzialność samorządu – co to takiego?
2. Usługi użyteczności publicznej.
3. Klauzule społeczne – tworzenie dokumentów przetargowych z klauzulą społeczną.
4. Wymóg zatrudniania na umowę o pracę – obowiązki zamawiających.
5. „In house“ – bezprzetargowe powierzanie realizacji zadań czy zamówienie z wolnej
ręki?
6. Dzielenie zamówienia na części – tworzenie dokumentów przetargowych.
7. Zamówienia publiczne – kryterium najniższej ceny – koszty społeczne.
c) Do zadań trenera należało będzie m.in.:
1. Opracowanie materiałów szkoleniowych,
2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej,
3. Przeprowadzenie maksymalnie 6 – godzinnego szkolenia z zakresu opisanego wyżej,
4. Stosowanie metod aktywnych przy realizacji szkoleń.
III. Wymagania związane z wykonaniem:
a) Planowanym terminem realizacji usługi jest 31 lipiec – 31 sierpień. Pierwsze szkolenie
odbędzie się 31 lipca w Augustowie.
b) Miejsce realizacji usługi – jedno szkolenie w każdym z powiatów: augustowski, sejneński,
sokólski, moniecki, suwalski, m. Suwałki.

c) Liczba uczestników – 15 osób/szkolenie
d) Czas jednego szkolenia – 8 godzin (po stronie trenera maksymalnie 6).
e) Cena zamieszczona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z
wykonaniem usługi. Cena powinna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich i nie
powinna ulec zmianie przez okres związania ofertą.
f) Płatności będą dokonywane przelewem po otrzymaniu faktury/rachunku.
IV. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Kompetencje trenera OWES muszą być zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej, tj.:
1.

2.

Trener OWES powinien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 300 godzin
szkoleń w danym obszarze tematycznym lub 3-letnie doświadczenie zawodowe w
danym obszarze tematycznym.
Osoba prowadząca w ramach OWES w sposób regularny szkolenia posiada co
najmniej następujące kompetencje:
- potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe i w oparciu o nie przygotować szkolenie;
- dysponuje wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z
zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi;
- potrafi przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i
jej potrzeby edukacyjne;
- potrafi zaprojektować proces szkoleniowy ukierunkowany na wykorzystanie
zdobytych kompetencji w praktyce;
- potrafi rozwiązywać sytuacje trudne podczas szkolenia w sposób konstruktywny
dla procesu uczenia;
- posiada umiejętność prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi
- posiada niezbędne umiejętności techniczne związane z prowadzeniem szkolenia i
wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych.

V. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
- osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
- pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres: Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, ul.
Wesoła 22, 16-400 Suwałki
- pocztą elektroniczną na adres: euroregion@niemen.org.pl
VI. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 28.07.2017 roku.
2. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Małgorzata Dudzińska, tel. 87 565 36 71,
e-mail: euroregion@niemen.org.pl
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podania przyczyn.

