
 

  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
Zapytanie ofertowe 

 
Organizacja szkolenia podnoszącego kompetencje kadry obsługującej proces akredytacji 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w siedzibie podmiotu prowadzącego Centrum 

Integracji Społecznej/Klub Integracji Społecznej lub Zakład Aktywności 
Zawodowej/Warsztat Terapii Zajęciowej.  

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu „Zintegrowany system 
zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Zleceniodawca ogłasza przedmiot zamówienia zgodnie z art. 15 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych, który wskazuje, że: „Jednostka sektora finansów publicznych udzielając 

zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.8)), może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów  

art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

1. Tło  

Departament Ekonomii Społecznej i 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 m. in. zostanie zapewniona sprawna obsługa procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES). Przedmiotowe szkolenie wraz z  wizytą studyjną jest jednym z 

działań służących realizacji tego rezultatu. 

2. Zleceniodawca 
 

Departament Ekonomii Społecznej i 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 szkolenia obejmującego elementy 
warsztatowe oraz wizytę studyjną (łącznie 6-8 godzin zegarowych) podnoszącego 
kompetencje kadry obsługującej system akredytacji (max. 12 osób), które odbędzie się w 
podmiocie reintegracji społecznej i zawodowej tj. Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztat 
Terapii Zajęciowej, Centrum lub Klub Integracji Społecznej posiadającym siedzibę na terenie 
województwa Mazowieckiego lub w województwie przylegającym (preferowane podmioty 
prowadzone przez spółdzielnie socjalne ).  

Wymagania: 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie prelegentów w dziedzinie ekonomii społecznej, 
w tym przedsiębiorczości społecznej, i spółdzielczości socjalnej, 
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 co najmniej 2-letnie doświadczenie wykonawcy w zakresie organizacji  wizyt 
studyjnych lub szkoleń/warsztatów w obszarze ekonomii społecznej, 

 zawarcie w programie następujących elementów: 

- część teoretyczna w postaci 3-4 godzinnego szkolenia / warsztatu / wykładu / prelekcji  
nt. w szczególności roli wszelkich podmiotów reintegracyjnych w przedsiębiorczości 
społecznej, uwarunkowań prawnych i organizacyjnych ich funkcjonowania, doświadczeń i 
potrzeb w zakresie współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, współpracy z 
JST, charakterystyki beneficjentów/uczestników poszczególnych podmiotów, przykładów 
dobrych praktyk funkcjonowania takich podmiotów w Polsce, 

- prezentacja danego podmiotu reintegracyjnego, jego historii powstania i funkcjonowania 
(1-2 godziny), 

- omówienie praktycznego wymiaru działalności podmiotów reintegracyjnych (1-2 godziny). 

- transport z umówionego miejsca w Warszawie do siedziby podmiotu oraz powrót 

- materiały szkoleniowe zawierające informacje poruszane w trakcie szkolenia 

- sala szkoleniowa z zapleczem sanitarnym oraz wyposażeniem multimedialnym 
niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia 

- wyżywienie w trakcie szkolenia składające się z dwóch przerw kawowych (kawa, herbata, 
woda, soki, ciasteczka, ciasto) oraz lunchu (zupa, drugie danie, napoje) 

Zamawiający zapewnia:  

 rekrutację uczestników.  

4. Oferta 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna zawierać: 

 propozycję szczegółowego programu, 

 uzasadnienie oferty, 

 CV potencjalnych wykonawców, 

 cenę za przeprowadzenie szkoleniem szkolenia wraz z organizacją wizyty studyjnej (w 
cenę powinny zostać wliczone wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę, np.: 
wynagrodzenie prowadzących, materiały szkoleniowe, transport w obie strony oraz 
koszty związane z jego zapewnieniem, catering ). 

Kosztorys powinien zawierać ceny netto i brutto. 

 

5. Kryteria wyboru 

Kryteria wyboru: 

 proponowany szczegółowy program szkolenia (40%), 

 doświadczenie prowadzących w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej (20%), 

 doświadczenie prowadzących w zakresie prowadzenia wizyt studyjnych lub 
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. 
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6. Termin realizacji 

Preferowany termin szkolenia:  połowa grudnia 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 23 listopada 2016 r. z dopiskiem w temacie wiadomości: wizyta studyjna – 
oferta. 

 

8. Kontakt 

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