
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 14 TYS. EURO  

 

Nabór na ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe dla trenerów w zakresie modelu 

funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach 

projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V 

Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie 

systemowe dla trzeciego sektora. 

 

1. Zamawiający 

 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Pożytku Publicznego  

ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa  
 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zapytania jest nabór eksperta/ki/ów do przeprowadzenia zajęć warsztatowych, które 

przygotują grupę trenerów do wystąpień na forum rad powiatu i sejmików wojewódzkich  

w zakresie propozycji modelowych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania 

systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz zaleceń Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie. 

Usługa polegać będzie na opracowaniu scenariusza (we współpracy z Zamawiającym)  

i przeprowadzeniu zajęć (praca z grupą ok. 25-osobową w wymiarze ok. 16 x 45 minut). 

Obsługę techniczną (sala, catering) zapewni Zamawiający. 

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w marcu lub kwietniu br.  

 
 

 

3. Wykonawca zadania 

 
Wymagania: 

1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie. 

2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/szkoleń dla dorosłych. 



 

 

Dodatkowe kwalifikacje:  

1. Ukończone studia podyplomowe, kursy z zakresu edukacji dorosłych, kształcenia 

ustawicznego, ukończone kursy trenerskie. 

2. Doświadczenie/kwalifikacje/wiedza z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

 

W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia Wykonawca powinien dostarczyć wykaz 

wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi 

zostały wykonane należycie. 

 

 

4. Termin realizacji zadania 

 
Marzec (ewentualnie kwiecień) 2014 r. 

 

 

5. Oferta 

 

Oferta zawierać powinna: 

- CV, 

- dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie w zakresie wymogów 

przedstawionych w przedmiotowym zapytaniu, 

- krótki opis koncepcji szkolenia. 

 

6. Termin składania ofert 

 

Oferty należy przesłać na adres Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Nabór na 

ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe” oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl, w tytule maila wpisując tożsamy tekst, w terminie do dnia 20 

lutego 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wpływu na adres e-mail). 

 

7. Kryteria wyboru oferty 

 

O wyborze oferty będą decydowały następujące kryteria: 

- doświadczenie oferenta, 

- ocena koncepcji warsztatów, 

- cena. 

Wybór eksperta/ów nastąpi na podstawie analizy nadesłanych ofert przez komisję złożoną  

z pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

mailto:malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl


 

 

Po wyborze Wykonawcy, zastrzegamy sobie możliwość negocjacji warunków i ceny 

zamówienia.  
 

* Podpisanie umowy cywilno-prawnej z wybranym podmiotem nastąpi po uzyskaniu zgody 

Instytucji Pośredniczącej II stopnia na realizację działania. 
 

7. Kontakt 

 

Wszelkich informacji merytorycznych                          

i organizacyjnych udziela: 

Małgorzata Saracyn 

tel. (22) 693 46 18 

fax. (22) 663 46 60 

e-mail: malgorzata.saracyn@mpips.gov.pl 

 

 

 


