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MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
DEPARTAMENT POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
Zapytanie ofertowe 

 
szkolenie podnoszące kompetencje kadry obsługującej system akredytacji, organizowane 

w ramach projektu „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Zleceniodawca na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  
nieprzekraczającą w PLN równowartości netto 30 000 euro. 

 

1. Tło  

Departament Pożytku Publicznego realizuje projekt pt. „Zintegrowany system zapewnienia 

wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowany przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego zostanie zapewniona 

sprawna obsługa procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 

Przedmiotowe szkolenie jest jednym z zaplanowanych działań służących realizacji tego 

rezultatu. 

2. Zleceniodawca 
 

Departament Pożytku Publicznego 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowego, 8-godzinnego (8 godzin 
zegarowych - w tym przerwy) szkolenia dla kadry obsługującej system akredytacji (od 10 do 
15 osób).  

Wymagania: 

 organizacja szkolenia w centrum Warszawy, 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie trenerów / szkoleniowców w dziedzinie 
wspierania podmiotów ekonomii społecznej, 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie trenerów / szkoleniowców w zakresie 
prowadzenia szkoleń, 

 zawarcie w programie szkolenia następujących bloków tematycznych: 

- system wspierania ekonomii społecznej w Polsce, 

- system akredytacji OWES z uwzględnieniem obowiązujących „Standardów usług wsparcia 
ekonomii społecznej” (punkt realizowany wspólnie z Departamentem Pożytku Publicznego 
MRPiPS), 
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- praktyczny wymiar działalności OWES (np. działających w ramach PO KL / 
akredytowanych), 

- monitoring OWES w świetle spełniania obowiązujących „Standardów usług wsparcia 
ekonomii społecznej” – możliwe scenariusze wizyt monitorujących. 

Zamawiający zapewnia:  

 rekrutację uczestników.  

4. Oferta 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna zawierać: 

 propozycję szczegółowego programu, 

 uzasadnienie oferty, 

 CV potencjalnych wykonawców, 

 cenę za przeprowadzenie szkolenia (w cenę powinny zostać wliczone wszelkie koszty 
ponoszone przez wykonawcę: wynagrodzenie trenerów, sala z wyposażeniem, materiały 
szkoleniowe, catering, koszty podróży wykonawców itd.). Kosztorys powinien zawierać 
ceny netto i brutto. 

 

5. Kryteria wyboru 

Kryteria wyboru: 

 proponowany szczegółowy program szkolenia (40%), 

 doświadczenie trenerów / szkoleniowców w temacie wspierania podmiotów ekonomii 
społecznej (20%), 

 doświadczenie trenerów / szkoleniowców w zakresie prowadzenia szkoleń (20%), 

 cena (20%). 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo negocjowania 

ostatecznej ceny usługi z Wykonawcami, w zależności od posiadanych przez Ministerstwo 

środków finansowych przeznaczonych na powyższe zamówienie. 

 

6. Termin realizacji 

Preferowany termin szkolenia: połowa lipca 2016 r.  

Termin może ulec zmianie po ostatecznych ustaleniach z Zamawiającym. 

 

7. Termin składania ofert 
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail filip.kolodziejski@mrpips.gov.pl 
w terminie do 30 czerwca 2016 r. z dopiskiem w temacie wiadomości: szkolenie kadry – 
oferta. 

 

8. Kontakt 

 
Informacji udziela – Filip Kołodziejski 
e-mail: filip.kolodziejski@mrpips.gov.pl 


