ZAPYTANIE 5/US/AS/19/SWZ
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest realizowane w związku z prowadzeniem projektu „Akademia streetworkingu”
(POWR.02.05.00-00-0212/18) w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ,
Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5:
Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem projektu jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zwraca się do potencjalnych Wykonawców z zapytaniem,
którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia na wykonanie usług
szkoleniowych w zagadnieniu Streetworking w środowisku osób bezdomnych.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

I.

Klasyfikacja CPV

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

II.

Zamawiający

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
ul. Hugona Kołłątaja nr 26A, 50-007 Wrocław
KRS 0000069581, NIP 8961001631
tel. 71 344 37 35, 694 958 951
e-mail: biuro@tpba.pl
adres strony internetowej: www.bratalbert.org

III.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Strona internetowa Zamawiającego www.bratalbert.org.

IV.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w poniższym
zakresie tematycznym podzielonym na 4 moduły (stanowiących jednocześnie poszczególne
części niniejszego zamówienia):
Moduł I:
1. Bezdomność i wykluczenie społeczne – w wymiarze 6 godz.
2. System pomocy osobom bezdomnym – w wymiarze 2 godz.
Moduł II:
1. Metodyka pracy metodą streetworkingu – w wymiarze 6 godz.
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2. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami – w wymiarze 2 godz.
Moduł III:
1. Komunikacja w pracy streetworkera – w wymiarze 6 godz.
2. Podstawy etyczne – w wymiarze 2 godz.
Moduł IV (część praktyczna w terenie):
1. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu (zajęcia w terenie) – w wymiarze 5 godz.
2. Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie) – w wymiarze 3 godz.
2. Program szkoleń w oparciu o produkty wypracowane w projekcie pn. „Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi,
realizowanym w ramach PO KL, tj. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz
Podręcznik Streetworkera Bezdomności.
3. Szkolenia będą realizowane w dwóch zjazdach po dwa dni w następujących terminach
i miejscowościach:

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA 2020 ROK
DATA
LP

Moduł I i II

Moduł III i IV

miesiąc

ILOŚĆ
SZKOLEŃ

MIEJSCOWOŚĆ

1

Warszawa

16 - 17

28 - 29

stycznia

2

2

Gorzów Wielkopolski

11 - 12

25 -26

lutego

2

3

Częstochowa

3-4

17 - 18

marca

1

4

Bydgoszcz

10 - 11

24 - 25

marca

2

5

Białystok

7-8

21 - 22

kwietnia

2

6

Kraków

5-6

19 - 20

maja

2

7

Łódź

2-3

16 - 17

czerwca

2

V.

Szczegółowy opis realizacji usługi szkoleniowej
1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w oparciu o produkty
wypracowane w projekcie pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej” w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, realizowanym w ramach PO KL, tj.
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz Podręcznik Streetworkera
Bezdomności.
2. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
i organizacji pozarządowych zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny,
starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej,
starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator, główny specjalista posiadający II stopień
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz osoby mające w swoich obowiązkach pracę
w środowisku osób bezdomnych jako streetworkerzy.
3. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz zdobycie przez nich umiejętności
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VI.

w zakresie stosowania nowej metody pracy socjalnej, tj. streetworkingu, co przełoży się na
wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.
Szkolenie obejmuje 4 dni szkoleniowe po 8 godzin dziennie (w dwóch zjazdach po dwa dni),
w tym minimum 20% zajęć będą stanowić zajęcia praktyczne. Godzina dydaktyczna to 60 min.
Szkolenia będą realizowane w godzinach 9:00 – 18:00 w dni powszednie (od poniedziałku do
piątku) w okresie od stycznia do czerwca w 2020 roku z zastrzeżeniem, że termin i liczba szkoleń
(w tym zajęć) może ulec zmianie z przyczyn lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego.
W każdej z wyznaczonych miejscowości zostaną przeprowadzone 1 lub 2 szkolenia adresowane
odpowiednio do 15 lub 30 uczestników, podzielonych na 15 osobowe grupy.
Zamawiający zakłada, iż każde szkolenie prowadzi 2 - 4 trenerów, którzy posiadają odpowiednią
wiedzą, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym.
Treść poszczególnych modułów szkoleniowych musi być zgodna z wytycznymi zawartymi
w „Podręczniku Streetworkera Bezdomności”, który stanowi zbiór informacji i doświadczeń
zgromadzonych na przestrzeni wielu lat przez różne instytucje i organizacje świadczące pomoc
osobom bezdomnym. W publikacji szczegółowo scharakteryzowano najistotniejsze zagadnienia
związane z pracą streetworkera oraz w Programie szkoleniowym stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zapytania.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów dydaktycznych, np. w formie
prezentacji, ulotki, zdjęć, filmów obrazujących pracę streetworkera, arkuszy ćwiczeń
i materiałów do samokształcenia.
Szkolenia winny być prowadzone w wykorzystaniem różnorodnych metod i technik
szkoleniowych (np. wykład, ćwiczenia, gry symulacyjne, scenki, praca warsztatowa w grupach,
zajęcia w terenie), tak by uczestnicy szkoleń w jak największym stopniu podnieśli kompetencje
w zakresie wykorzystania metody streetworkingu w pracy z osobami bezdomnymi.
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania materiałów szkoleniowych zgodnie z „Zasadami
promocji i oznakowania projektów w perspektywie 2014 - 2020” podpisanych po 1 stycznia
2018.
Szkolenie musi prowadzić do nabycia nowych kwalifikacji. Wykonawca zobowiązany jest do
przygotowania uczestników szkolenia do testu kwalifikacyjnego.
Szkolenie kończy się testem oceniającym i weryfikującym wiedzę i kompetencje uczestnika
szkolenia. Zdobyte kompetencje zostaną potwierdzone zaświadczeniem.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń tak by prowadziły one do uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji przez uczestnika Projektu, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
„Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020” - „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” (dalej:
Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji) dostępne na stronie:
https://www.miir.gov.pl/media/37804/Zalacznik_8_Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf

Termin i sposób złożenia oraz przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: street@tpba.pl lub pocztą tradycyjną
na adres: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Główny, ul. Kołłątaja 26A, 50-007
Wrocław.
2. Termin składania ofert mija z upływem dnia 5.12.2019 roku.
3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim według załączonego
Formularza szacowania wartości zamówienia.
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4. Wartość realizacji zamówienia należy podać w walucie polskiej w kwocie brutto.
5. Oferta i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania;
b. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w zapytaniu,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, minimum trzyletnie, do realizacji
zamówienia;
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
e. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia;
f. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości;
g. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne;
h. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ani osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego
zapytania.

VIII.

Informacje dodatkowe
Informacje na temat zamówienia udziela Iwona Gacka (tel. 694 958 951, adres e-mail:
iwona.gacka@tpba.pl). Wszelką dokumentację, w tym wnioski, oświadczenia i zawiadomienia
Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Program szkoleniowy
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