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                                 Koszalin, dnia 15.11.2018 r.   

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 

dotyczące ustalenia rynkowej ceny przeprowadzenia trzydniowej wizyty studyjnej wraz z 16 godzinnym 

warsztatem na potrzeby realizacji projektu pn. „Samodzielność – moja przyszłość” realizowanego przez 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju 

usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer wniosku: RPZP.07.06.00-32-K005/16 

   

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Koszalinie 

Adres: ul. Wyspiańskiego 4 

Telefon: 94 3450853 , e-mail: niepełnosprawni@koszalin.pl 

adres strony internetowej: www.niepelnosprawni.koszalin.pl 

 

II. PRZEDMIOT ROZEZNANIA: 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej 

w mieszkaniu wspomaganym oraz 16 godzinnego warsztatu dla rodziców/opiekunów uczestników 

wizyty. 

Zamówienia obejmuje: 

a) zapewnienie noclegów oraz pełnego wyżywienia( śniadania, obiady, kolacje), 

b) zorganizowanie wizyty w mieszkaniu wspomaganym (w tym omówienie panujących zasad, warunków 

uczestnictwa, prowadzonych działań usamodzielniających, sposobu finansowania) z możliwością 

spotkania się z rodzicami i podopiecznymi celem m.in. podzielenia się doświadczeniami, obawami, 

korzyściami udziału w mieszkaniu wspomaganym,  

c) przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów (16 godzin) w tym przygotowanie materiałów, 

przeprowadzenie ewaluacji warsztatów oraz wydanie zaświadczeń o ukończeniu warsztatów, 

Zakres tematyczny warsztatów: postawy rodzicielskie, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, 

poznanie mechanizmów rozwoju psychospołecznego ułatwiającego rozumienie zachowań 

niepełnosprawnych dzieci w dorosłości, poznanie konsekwencji nadopiekuńczości i efekty jej stosowania 

w dorosłym życiu.   

Proponowana tematyka: 

- Jak poradzić sobie z dorosłością niepełnosprawnego intelektualnie dziecka, opracowanie bilansu 

umiejętności i możliwości swojego dziecka; 

- Diagnoza potrzeb rodziców, potrzeb osób niepełnosprawnych, jakie problemy powstają w przypadku 

braku ich realizacji;  

- Błędy w wychowaniu, jak im zapobiegać. 



 

 
 

 

- Jak rozwijać samodzielność u osób niepełnosprawnych. Metody motywowania, pozytywnego 

wspierania i nagradzania. Analiza problemów lęków związanych z wychowaniem i usamodzielnianiem 

ONI. 

 

III. TERMIN REALIZCJI: 

Termin wykonania zamówienia: wizyta studyjna obędzie się w pierwszej połowie grudnia 2018 r. Zakłada 

się przyjazd w czwartek  ok. godz. 15:00, wyjazd po obiedzie w sobotę.  

 

IV. GRUPA DOCELOWA: 

Grupa docelowa: 24 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 2 opiekunów 

grupy co łącznie daje 26 osób. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA WYBORU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: 

a) posiada kadrę merytoryczną (trenerów) z doświadczaniem w prowadzeniu warsztatów/szkoleń, 

b) zapewnią sale wykładową wraz z wyposażeniem. 

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia 

z postępowania z powodu powiązania kapitałowego lub osobowego z Zamawiającym.  

3.Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, który przedstawił ofertę najtańszą.  

4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

5. Osoba do kontaktu: Joanna Zduńska – Kierownik WTZnr1  PSONI Koło  

   w Koszalinie  nr tel. 668 167 453 , e-mail: joanna.zdunska@interia.pl 

6. Celem rozpatrzenia oferty Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemną kalkulację wizyty studyjnej 

zawierającą: 

a) koszt wyżywienia tj. 3 x obiad, 2 x kolacja, 2 x śniadanie dla grypy 26 osób, 

b) koszt noclegu tj. 2 noclegi x 26 osób w pokojach 1,2,3 osobowych z łazienką, 

c) koszt opiekuna grupy po stronie Wykonawcy, 

d) koszt przygotowania, przeprowadzenia i zewaluowania warsztatów dla 24 osób, 

e) harmonogram zajęć uwzględniający część mieszkalnictwa wspomaganego i część warsztatową. 

Podane kwoty powinny być podane w rozbiciu na kwoty netto i brutto.  

Termin składania oferty upływa w dniu 30 listopada 2018 r., godz.15.30. 

 

VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana do realizacji. O terminie 

podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 

2.Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży program przeprowadzenia wizyty studyjnej 

zawierający szczegółowy opis zadania w podziale na część dotyczącą mieszkalnictwa wspomaganego 

i część warsztatową, który w swojej treści musi zawierać: tematykę zajęć, imienny wykaz kadry 

dydaktycznej prowadzącej poszczególne zajęcia, godziny zajęć, miejsce realizacji zajęć oraz noclegów. 


