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Łódź, 2 maja 2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady rozeznania rynku,
w związku z realizacją projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S.
Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego” RPLD.09.01.03-10-A002/19 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tryb postępowania
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne),
zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w przypadku zamówień o wartości nie
przekraczającej 50 000 zł netto, w trybie pkt 6.5.1 Wytycznych.
2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Tytuł postępowania
Świadczenie usługi trenera umiejętności społecznych dla grupy Ukrainek w ramach realizacji projektu pt.
„Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru
rewitalizowanego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dane Zamawiającego:
Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
fundacja@csr.org.pl
www.FundacjaNadzieja.org

Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV:
Główny przedmiot zamówienia:
80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Szczegóły dotyczące zamówienia:
1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022 r.
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2. Warsztaty będą realizowane w Domu Samotnej Matki w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a.
3. W trakcie trwania całego cyklu warsztatów Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania łącznie do
90 godzin.
Zamawiający zastrzega, że rozliczeniu podlegać będą jedynie przepracowane przez Wykonawców.
4. Zatrudnienie będzie na podstawie umowy zlecenia.
5. Szczegółowy zakres prowadzonych warsztatów:
• Dobrostan psychiczny i fizyczny (interwencja kryzysowa, wsparcie emocjonalne, praca z lękiem,
zdrowe odżywianie, stałe aktywności w ciągu dnia, itp.) 18 godzin
• Finansowy (gospodarowanie budżetem, możliwości wsparcia finansowego, podstawowe
umiejętności w zakresie korzystania z usług bankowych itp) 12 godzin
• Prawny (zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi osób posiadających status
uchodźcy, elementy prawa rodzinnego, prawa pracy ) 12 godzin
• Kulturowy (wymiana doświadczeń polsko-ukraińskich, zapoznanie Uczestniczek projektu z polską
kulturą, zwyczajami, tradycjami, asymilacja i integracja) 12 godzin
• Społeczny - umiejętności poznawcze i komunikacyjne (wyposażenie Uczestniczek Projektu w
umiejętności i wiedzę przydatną w codziennym funkcjonowaniu; przeprowadzenie mapowania
instytucjonalnego miasta Łodzi) 16 godzin
• Warsztaty mające na celu wzmocnienie potencjału osobistego (praca nad samooceną, poczuciem
własnej wartości, uczuciami, emocjami, obszary do wzmocnienia, praca nad rozwojem kompetencji
rodzicielskich) 20 godzin
6. Rozliczenie będzie odbywało się zgodnie z przepracowanymi godzinami, na podstawie kart czasu pracy.
7. Rozliczenie będzie się odbywało w cyklach miesięcznych.
8. Do realizacji usługi opieki nad dziećmi, Zamawiający przewiduje zatrudnienie 2 osób, które będą
prowadziły po 45 godz. warsztatów.
9. Realizacja warsztatów będzie odbywała się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, zajęcia
mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty.
10. Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenie rozmów z wybranymi osobami.

Wymagania
Zamawiający oczekuje od kandydatów:
1. min. trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z grupą docelową.
2. Przygotowania 2 konspektów zajęć (w wybranych obszarach opisanych w pkt 5) i dołączeniu do
dokumentów.

Termin realizacji zamówienia
Usługę należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022 r.
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Miejsce realizacji zamówienia
Miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Łodzi przy ulicy Broniewskiego 1a,
budynek Domu Samotnej Matki w Łodzi.
Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu.
Ofertę należy złożyć w Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” - w nieprzekraczalnym terminie do
10.05.2022r. roku, godz. 15.00
Ofertę z załącznikami można też przesłać mailowo na adres: k.poludnikiewicz@gmail.com

Podpis na oryginale dokumentu
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