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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dot. usługi przeprowadzenia 39 czterogodzinnych warsztatów specjalistycznego 
poradnictwa psychologicznego  

z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, 
cyberprzemocy, itp.) wychowankom i absolwentom 12 specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych z terenu Dolnego Śląska,  
udzielanej w ramach projektu pn.: „Zintegrowani”,  

realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020 
 

 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy – Realizator projektu, zwraca 
się z prośbą o wycenę kosztów dotyczących usługi przeprowadzenia 39 czterogodzinnych 
warsztatów specjalistycznego poradnictwa psychologicznego z zakresu zapobiegania 
uzależnieniom (w tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.) 
wychowankom i absolwentom 12 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu 
Dolnego Śląska, udzielanej w ramach projektu pn.: „Zintegrowani”, realizowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna 
Integracja, Poddziałania 9.1.1. Aktywna Integracja – konkurs horyzontalny. 
 
Opis zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia 39 czterogodzinnych warsztatów 
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w 
tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.). 

2. Poradnictwo realizowane będzie w celu zmniejszania ryzyka używania substancji 
psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów. Uczestnicy podczas warsztatów mają 
otrzymać praktyczne rady, jak postępować, aby umieć skutecznie odmawiać. Dodatkowo 
celem realizacji tej formy wsparcia jest udzielenie uczestnikom warsztatów 
specjalistycznych porad, jak zachować się w sytuacji uzależnienia od Internetu lub 
doświadczenia cyberprzemocy. Uczestnicy powinni podczas warsztatów dowiedzieć się o 
możliwych niebezpieczeństwach czyhających w sieci oraz uzyskać poradę, jak zachować się 
w różnych sytuacjach, na jakie mogą napotkać online. Często bowiem ludzie, zwłaszcza 
młodzi, traktują Internet jako narzędzie do dzielenia się z innymi swoimi emocjami, 
przeżyciami, problemami, spostrzeżeniami lub do prowadzenia życia towarzyskiego. 
Wsparcie to będzie miało także na celu uświadomienie uczestnikom warsztatów, że 
wszystko, co robią w sieci, jest dokumentowane, a działania sprzeczne z normami 
społecznymi, takie jak np.: wyśmiewanie, dręczenie, podszywanie się pod innych, hejt w 
sieci, są również karalne.  

3. Podczas tej formy wsparcia uczestnicy warsztatów mają dowiedzieć się także, na czym 
polega cyberprzemoc, że jest ona jedną z form przemocy, i że może powodować poważne 
szkody dla ofiar, ale i konsekwencje dla sprawcy. 

4. Usługa udzielana będzie łącznie dla 654 aktualnych wychowanków 12 specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Dolnego Śląska i 78 absolwentów tych 
ośrodków z ostatnich 2 lat (w tym dla 246 osób w wieku 12-18 lat i 486 osób w wieku 
powyżej 18 lat). 
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5. Warsztaty realizowane będą w 12-, 18- i 24-osobowych grupach. 
6. Każdy uczestnik warsztatów weźmie w nich udział tylko jeden raz. 

 
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

7. Usługa realizowana będzie dla łącznie 732 osób w podziale na trzydzieści dziewięć 12-, 18- 
i 24 -osobowych grup w łącznym wymiarze 156 godzin. 
Przez godzinę zajęć rozumie się 45 minut. Do czasu 4 godzin warsztatów nie wlicza się 
przerw. 

8. Usługa realizowana będzie dla łącznie 732 osób w poniższych lokalizacjach i w poniższym 
podziale na trzydzieści dziewięć 12-, 18 i 24-osobowych grup osób: 

a) dla czterech 18-osobowych grup osób (łącznie 72 osób) w siedzibie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Głogowie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczych w Głogowie; 

b) dla dwóch 18-osobowych grupy osób (łącznie 36 osób) w siedzibie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu; 

c) dla dwóch 18-osobowych grupy osób (łącznie 36 osób) w siedzibie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Jaworze; 

d) dla dwóch 18-osobowych grup osób i jednej 24-osobowej grupy osób (łącznie 60 osób) 
w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze; 

e) dla jednej 16-osobowej grupy osób i dwóch 24-osobowych grup osób (łącznie 66 osób) w 
siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Legnicy, wchodzącego w 
skład Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy; 

f) dla dwóch 24-osobowych grup osób (łącznie 48 osób) w siedzibie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim, wchodzącego w skład Zespołu Placówek 
Edukacyjno- Wychowawczych w Lwówku Śląskim; 

g) dla dwóch 24-osobowych grup osób (łącznie 48 osób) w siedzibie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, wchodzącego w skład Zespołu Placówek 
Specjalnych w Oleśnicy; 

h) dla jednej 12-osobowej grupy osób i jednej 18-osobowej grupy osób (łącznie 30 osób) w 
siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej; 

i) dla siedmiu 18-osobowych grup osób (łącznie 126 osób) w siedzibie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 11 we Wrocławiu; 

j) dla czterech 18-osobowych grup osób (łącznie 72 osób) w siedzibie Dolnośląskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i 
Słabosłyszących we Wrocławiu (Zamawiający zapewni podczas warsztatów usługę osoby 
posługującej się językiem miganym); 

k) dla sześciu 18-osobowych grup osób (łącznie 108 osób) w siedzibie Dolnośląskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i 
Słabowidzacych we Wrocławiu; 

l) dla jednej 12-osobowej grupy osób i jednej 18-osobowej grupy osób (łącznie 30 osób) w 
siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich. 

9. Zamawiający zapewni Wykonawcy sale do prowadzenia zajęć, zlokalizowane w siedzibach, 
o których mowa w ust. 8.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagane do przeprowadzenia zajęć 
specjalistyczne materiały i pomoce dydaktyczne.  

11. Wykonawca przeprowadzi warsztaty zgodnie z programem opracowanym i przedłożonym 
przez niego Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy. 
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12. Podczas realizacji usługi Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia oddzielnego dla 
każdej z 39 grup dziennika zajęć, którego wzór otrzyma od Zamawiającego na etapie 
podpisywania umowy. 

13. Wykonawca sporządzi i przekaże każdej z 732 osób zaświadczenie potwierdzające 
ukończenie przez nią 4-godzinnego warsztatu mającego na celu udzielenie usługi 
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w 
tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.). 
Zaświadczenie sporządzone będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi 
oznakowania działań współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  

14. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie każdego z 39 warsztatów przez dwóch 
prowadzących – trenerów, z których każdy posiadać będzie wykształcenie wyższe, 
alternatywnie z zakresu: 

- psychologii, 
- socjoterapii, 
- pedagogiki  
oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą wykluczoną lub 
zagrożoną wykluczeniem społecznym. 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
 

15. Realizacja usługi nastąpi w terminie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia  
30 października 2020 r. 

16. Wykonawca może realizować usługę wyłącznie w siedzibach wskazanych w ust. 8 w dni 
powszednie w godzinach 15:00-20:00.  

17. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przez Wykonawcę usługi w soboty, niedziele, 
podczas dni wolnych od nauki (ferii świątecznych, ferii zimowych, wakacji) w godzinach 
9:00-16:00, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody na taką realizację od 
dyrektora danego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, którego wychowankami 
i absolwentami są uczestnicy objęci daną częścią usługi. 

18. Harmonogram miesięcznej realizacji usługi w każdym z 12 wskazanych w ust. 8 specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych przekazywany będzie Wykonawcy przez 
Zamawiającego każdorazowo do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego 
dotyczy harmonogram.  
Potwierdzenie przez Zamawiającego i Wykonawcę tygodniowych terminów realizacji usługi 
w każdym z 12 wskazanych w ust. 8 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 
następować będzie każdorazowo w piątek poprzedzający dany tydzień realizacji usługi.  

19. W sytuacji nieodbycia się warsztatów pomimo dochowania terminów, o których mowa w 
ust. 18, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, zaległe warsztaty muszą 
zostać przeprowadzone w terminie wspólnie ustalonym przez Zamawiającego i 
Wykonawcę, nie później jednak, niż do 7 dni od pierwotnie planowanej daty ich realizacji.  

 
Wymagania dotyczące udziału w realizacji przedmiotu zamówienia: 
 

20. Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert częściowych.  
21. Zamawiający nie dopuszcza składania w postepowaniu ofert wariantowych.  
22. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu zamówień uzupełniających.  
23. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu zawarcia umowy ramowej.  
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24. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu składanie ofert wspólnych przez podmioty, do 
których skierował zapytanie ofertowe.  
W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę 
wskazaną do reprezentowania konsorcjum. 

25. Oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową. Nie przewiduje się żadnych 
dodatkowych kosztów związanych np. z dojazdami prowadzącego – trenera do miejsc 
prowadzenia usługi, zakupem materiałów i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć.  

26. Wykonawca w swojej ofercie cenowej uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 
usługi, w szczególności koszt wynagrodzenia prowadzącego – trenera, koszt związany z 
dojazdami prowadzącego – trenera do miejsc prowadzenia usługi oraz koszt materiałów i 
pomocy niezbędnych do realizacji usługi.  

27. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT za każdy 
miesiąc kalendarzowy świadczonej usługi. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć oświadczenie koordynatora projektu potwierdzające ilość przeprowadzonych 
przez Wykonawcę godzin usługi.  

 
Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty 

 
28. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
29. Oferta powinna zawierać:  

a) dokumenty poświadczające jego wykształcenie;  
b)  dokumenty poświadczające jego doświadczenie w pracy z młodzieżą wykluczoną 
społecznie lub zagrożoną wykluczeniem społecznym; 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie kserokopii opatrzonych klauzulą „za 
zgodność z oryginałem” i poświadczonych przez Wykonawcę.  

30. Wykonawca powinien podać cenę netto oraz brutto w złotych za realizację jednych 4-
godzinnych warsztatów i całego zadania. 

31. Zaoferowana cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych 
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszelkie koszty 
związane z jego realizacją. 

32. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę 
w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

33. W cenie usługi Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do materiałów wytworzonych w ramach przedmiotu umowy beż żadnych 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach 
eksploatacji: 
 zwielokrotnianie (także w sieci komputerowej); 
 wprowadzenie do pamięci komputerów; 
 utrwalanie; 
 publikowanie; 
 dystrybuowanie; 
 zamieszczanie w innych mediach (internet, prasa, telewizja, produkcja filmowa, itp.); 
 publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym.  
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiałów wytworzonych przez 
Wykonawcę nastąpi po ich dostarczeniu Zamawiającemu. 
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Kryterium wyboru oferty 
 

34. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium ceny brutto. 
35. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto i ceny netto 

w poniższej tabeli: 
 

 
36. Zamawiający udzieli zlecenia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki uczestnictwa w 

postępowaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium ceny 
opisane powyżej.  

 
Miejsce oraz termin składania ofert  

 
Oferty powinny być przesłane za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@centrumzamek.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczone osobiście na 
adres: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59-220 
Legnica 
do dnia 10 lipca 2018 r. do godziny 10.00 z dopiskiem  

dot. usługi przeprowadzenia 39 czterogodzinnych warsztatów specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym m.in. od środków 
psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.) wychowankom i absolwentom 12 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Dolnego Śląska, udzielanej w ramach 
projektu pn.: „Zintegrowani”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

Dodatkowe informacje 

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się drogą 
elektroniczną: t.szczytynski@centrumzamek.pl lub telefonicznie pod nrem 76 862 48 64. 
 
Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami: Tomasz Szczytyński 
 
 
 

 
(-) 

Tomasz Szczytyński 
dyrektor 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Językowego Kadr w Legnicy 

 
Kwota za 1 warsztat  

Kwota za całość usługi  
– 39 warsztatów 

 
Kwota netto [PLN] 

 

  

 
Kwota brutto [PLN] 
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