Warszawa, 8 listopada 2021 r.
OR-KP-III.2403.48.2021.AW
Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5000 zł
(bez VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO
(bez VAT)
1.

Zamawiający:
Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w Warszawie zaprasza do złożenia
oferty na:

2.

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji w zespole dla pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

2.1 Zakres merytoryczny warsztatów:
a) Główny cel warsztatów:
Podniesienie jakości realizowanych zadań/projektów w zespole pracowników poprzez usprawnienie
komunikacji z uwzględnieniem dynamiki realizowanych projektów, zmienności warunków oraz
różnorodności doświadczeń i umiejętności komunikacyjnych poszczególnych osób.

b) Szczegółowe cele warsztatów:
Uczestnicy po warsztatach będą:
1) wiedzieli jak słuchać na różnych poziomach (poziom mówienia i rozumienia wprost, poziom
potrzeb, poziom opinii, odczuć i ocen, poziom emocji);
2) wiedzieli jak filtrować komunikację przez własne systemy przekonań (na co jesteśmy nastawieni?
na cele? typy osobowościowe?);
3) wiedzieli w jaki sposób nasza komunikacja wpływa na innych i jak może wprowadzać w błąd lub
wpływać na procesy w realizacji projektów;
4) korzystali z metod pozwalających efektywnie komunikować się w zespole i między zespołami;
5) wykorzystywali nabyte umiejętności do nawiązania nici porozumienia i pozytywnej relacji
z osobami, z którymi mieli trudność w komunikacji;
6) świadomie komunikowali się sytuacjach, gdy uczestnik chce wyrazić swoją opinię/ocenę
lub odnieść się do opinii/oceny innych osób.

2.2 Termin realizacji zamówienia i harmonogram:
a) listopad 2021 r. do 15 grudnia 2021 r., następujące po sobie dni robocze;
b) analiza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona anonimowo ze wszystkimi uczestnikami warsztatów
– najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów;
c) harmonogram warsztatów (każdy dzień warsztatów):
• logowanie uczestników - rejestracja: 800 – 830

•
•
•

warsztaty: 830 – 1530
przerwy podczas warsztatów: np. dwie przerwy 15 – minutowe, jedna przerwa 30 – minutowa
podsumowanie warsztatów: 1530 – 1600.

2.3 Uczestnicy warsztatów:
Pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pracujący w jednym zespole, z różnym stażem pracy, różnym
doświadczeniem.
2.4 Czas trwania i godziny pojedynczych warsztatów:
16 godzin dydaktycznych – w podziale na 2 dni warsztatowe po 8 godzin dydaktycznych,
w godz. 800-1600.
2.5 Liczebność grupy warsztatowej:
Maksymalnie 10 osób

2.6 Forma warsztatów, miejsce warsztatów oraz warunki przeprowadzenia warsztatów:
Warsztaty zostaną zrealizowane w formie on-line w czasie rzeczywistym:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

warsztaty zostaną przeprowadzone w sali szkoleniowej na terenie Warszawy, zapewnionej przez
Wykonawcę;
sala szkoleniowa będzie znajdowała się w niewielkiej odległości od stacji metra;
Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi, w każdym dniu warsztatów po 3 przerwy kawowe,
składające się z wody, kawy, herbaty i ciasteczek;
warsztaty odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii, z zapewnieniem
środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i płynu do dezynfekcji rąk
„z zachowaniem odległości”. Środki ochrony zostaną zapewnione przez Wykonawcę;
w przypadku okoliczności wynikających z działania siły wyższej tj. zdarzeń których nie da się przewidzieć
ani im zapobiec Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji warsztatów. W szczególności
za siłę wyższą będzie się uważać zamieszki, działania władz państwowych, wojnę, oraz działania sił
przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź;
możliwość rezygnacji z realizacji warsztatów, Zamawiający zastrzega również w przypadku
wprowadzenia obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną.

2.7 Metody pracy podczas warsztatów:
a)
b)

warsztaty odbędą się z wykorzystaniem prezentacji, ćwiczeń indywidualnych oraz pracy
w zespołach, z wykorzystaniem narzędzi do pracy w zespole;
podczas warsztatów zostaną wykorzystane metody coachingowe oraz model komunikacji 4 uszu (cztery
poziomy komunikacji wg Friedemanna Schulza von Thuna).

2.8 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała następujące etapy:
a) analiza potrzeb szkoleniowych;
b) konsultacje i dostosowanie zaproponowanego w ofercie programu warsztatów do potrzeb
Zamawiającego oraz spotkanie on-line/rozmowa telefoniczna z trenerem/trenerami;
c) przygotowanie zadania przedszkoleniowego i zadania wdrożeniowego oraz przesłanie ich do akceptacji
Zamawiającego przed rozpoczęciem warsztatów, zgodnie z punktem 2.11;
d) przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przesłanie ich do akceptacji Zamawiającemu przed
rozpoczęciem warsztatów, zgodnie z punktem 2.12 a-c, e;
e) przygotowanie pytań testowych oraz przesłanie ich do akceptacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem
warsztatów, zgodnie z punktem 2.14;
f) przeprowadzenie warsztatów z użyciem metod wskazanych w punkcie 2.7 wraz z udostępnieniem
uczestnikom materiałów szkoleniowych;
g) dostarczenie Zamawiającemu zaświadczeń o odbyciu warsztatów, zgodnie z punktem 2.16 oraz
materiałów szkoleniowych zgodnie z punktem 2.12 d) i e);

h) dostarczenie do siedziby Zamawiającego faktury/rachunku zgodnie z punktem 2.18.

2.9 Analiza potrzeb szkoleniowych:
Wykonawca przeprowadzi analizę potrzeb szkoleniowych przed warsztatami.
Po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych Wykonawca doprecyzuje i dostosuje program
warsztatów na poziomie szczegółów do potrzeb Zamawiającego.
a)

Analiza potrzeb szkoleniowych zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę:
1)
2)
3)

b)

Konsultacje z Zamawiającym - spotkanie on-line/rozmowa telefoniczna z trenerem/trenerami.
1)
2)

c)

najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów;
w celu dostosowania programu warsztatów do indywidualnych i grupowych potrzeb uczestników
warsztatów;
w wersji on-line w postaci anonimowej ankiety dla wszystkich uczestników warsztatów, której treść
zostanie przed wysłaniem do uczestników warsztatów zatwierdzona przez Zamawiającego.

Zostaną przeprowadzone najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych przed planowanym terminem
pierwszych warsztatów.
Podczas konsultacji omówione zostaną wyniki ankiety z analizy potrzeb szkoleniowych i omówiony
zostanie kierunek modyfikacji programu warsztatów.

Zbiorcze wyniki ankiety zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz
z doprecyzowanym programem warsztatów w formie elektronicznej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych
przed rozpoczęciem warsztatów.

2.10 Program warsztatów:
a) Ramowy program warsztatów będzie stanowił załącznik do umowy;
b) Wykonawca opracuje i doprecyzuje po analizie potrzeb szkoleniowych program warsztatów i prześle go
Zamawiającemu do akceptacji, w wersji edytowalnej najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych przed terminem
warsztatów. Doprecyzowany i zaakceptowany przez Zamawiającego program warsztatów będzie
obowiązywał podczas realizacji warsztatów.

2.11 Zadanie przedszkoleniowe i zadanie wdrożeniowe:
Wykonawca przygotuje dla uczestników warsztatów zadania do zrealizowania przez wszystkich uczestników
warsztatów:
a) przed rozpoczęciem warsztatów – zadanie przedszkoleniowe;
b) po zakończeniu warsztatów – zadanie wdrożeniowe.
Każde zadanie będzie krótkim ćwiczeniem powiązanym z treścią warsztatów.
a)

Zadanie przedszkoleniowe:
1)
2)
3)
4)

5)

będzie osadzało uczestników w tematyce warsztatów oraz aktywowało uczestników przed
rozpoczęciem warsztatów;
będzie krótkim ćwiczeniem wraz z jasną instrukcją wykonania, przygotowanym przez Wykonawcę
dla uczestników warsztatów;
zostanie omówione przez trenera/trenerów oraz uczestników podczas realizacji warsztatów;
zostanie przesłane w formie on-line przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni
roboczych przed rozpoczęciem warsztatów. Jeśli Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi do
zadania, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych dokonać zasugerowanych zmian
i przesłać zadanie do powtórnej akceptacji;
zostanie rozesłane do uczestników przez Zamawiającego przed rozpoczęciem warsztatów.

b)

Zadanie wdrożeniowe:
1)
2)
3)
4)

5)

będzie praktyczne;
będzie weryfikowało zdobyte podczas warsztatów przez uczestników umiejętności;
będzie krótkim ćwiczeniem wraz z jasną instrukcją wykonania, przygotowanym przez Wykonawcę
dla uczestników warsztatów;
zostanie przesłane w formie on-line przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni
roboczych przed rozpoczęciem warsztatów. Jeśli Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi
do zadania, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych dokonać
zasugerowanych zmian i przesłać zadanie do powtórnej akceptacji;
zostanie przekazane uczestnikom warsztatów przez Wykonawcę podczas warsztatów.

2.12 Materiały szkoleniowe oraz prezentacja:
a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
przed rozpoczęciem warsztatów on-line – najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych przed terminem
warsztatów. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że jakość i zawartość merytoryczna materiałów
szkoleniowych nie jest wystarczająca, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych dokonać
zasugerowanych zmian i przesłać materiały do powtórnej akceptacji;
b) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi warsztatów komplet materiałów szkoleniowych w wersji
papierowej wraz z długopisem w pierwszym dniu warsztatów;
c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, opatrzone
klauzulą: „Materiały szkoleniowe wyłącznie do użytku służbowego pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, w celu ich umieszczenia na stronie
intranetowej Urzędu.
d) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kolorowy egzemplarz materiałów szkoleniowych w wersji
papierowej oraz elektronicznej do dokumentacji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu
warsztatów.
e) Materiały szkoleniowe oraz prezentacja będą dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (m.in.
audiodeskrypcja oraz tłumaczenie na Polski Język Migowy). W całości powinny spełniać wymogi
określone w Ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
2.13 Listy obecności:
Zamawiający podczas warsztatów sprawdzi obecność.
2.14 Pytania testowe:
a)

b)

c)

Prowadzący warsztaty przygotuje 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru wraz z zaznaczonymi
prawidłowymi odpowiedziami, sprawdzającymi wiedzę z zakresu ww. warsztatów i prześle je
Zamawiającemu do akceptacji, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych przed planowanym terminem
warsztatów;
Zamawiający przeprowadzi pre-test w formie papierowej (przed warsztatami w pierwszym ich dniu anonimowo) oraz post-test (po warsztatach w ostatnim ich dniu - imiennie) na podstawie pytań
przesłanych od Wykonawcy.
wszystkie odpowiedzi oraz wątpliwości związane z pytaniami zawartymi w pre-testach zostaną
szczegółowo omówione podczas warsztatów przez Wykonawcę.

2.15 Ocena warsztatów on-line:
Prowadzenie warsztatów przez trenera zostanie ocenione przez uczestników warsztatów, na potrzeby
Zamawiającego.
2.16 Zaświadczenia:
a) zaświadczenia zostaną przygotowane przez Wykonawcę na podstawie przesłanych przez
Zamawiającego list uczestników;

b) zaświadczenia zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, będą zawierały: imię
i nazwisko uczestnika, program warsztatów, informację o terminie warsztatów oraz liczbie godzin
dydaktycznych;
c) Wykonawca przygotuje i dostarczy do siedziby Zamawiającego zaświadczenia dla uczestników
warsztatów wraz z ich kolorowymi kopiami, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, po zakończeniu
warsztatów.
2.17 Cena:
a) Koszt przeprowadzenia warsztatów należy wykazać w formularzu oferty – Część IV;
b) Szkolenia stanowią element kształcenia zawodowego pracowników i będą finansowane
w 100 procentach ze środków publicznych;
c) W przypadku zastosowania zwolnienia z VAT w formularzu oferty należy podać cenę ze stawką
zwolnioną z VAT.

2.18 Płatność:
a) Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż wskazana
w nadesłanej przez wybranego Wykonawcę ofercie;
b) cena warsztatów nie ulegnie zmianie do końca grudnia 2021 r.;
c) płatność będzie dokonana na podstawie faktury/rachunku dostarczonego przez Wykonawcę
do siedziby Zamawiającego po przeprowadzonych warsztatach;
d) Wykonawca jest uprawniony do dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Wykonawcy nie wcześniej niż
po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w punkcie 2.16;
e) wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
przez Wykonawcę.

3.

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Anna Woronow tel. 22 59 79 653; Katarzyna Batogowska tel. 22 43 79 464

4.

Kryteria oceny ofert:
a) punktacja przyznawana jest każdemu Wykonawcy osobno w każdym etapie zapytania ofertowego;
b) do realizacji usługi wybrany zostaje Wykonawca (z Wykonawców zakwalifikowanych do II etapu), który
zdobędzie największą liczbę punktów w II etapie (punkty uzyskane przez Wykonawców w II etapie nie
sumują się z punktami uzyskanymi w etapie I);
c) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone z powodu braków
formalnych.

4.1. Etapy zapytania ofertowego:
Etap I:
a) spośród zgłoszonych ofert zostaną wybrane maksymalnie 3 z największą liczbą punktów, które przejdą
do II etapu zapytania ofertowego;
b) maksymalnie 3 Wykonawców, którzy nadesłali oferty, o których mowa w pkt 4.1 a), zostaną
poinformowani pocztą elektroniczną o przejściu do II etapu.
Etap II:
a) w II etapie oceniony zostanie trener, który został wskazany w formularzu oferty do przeprowadzenia
warsztatów.
b) podczas II etapu trener wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, do przeprowadzenia
warsztatów (Wykonawcy wybrani w I etapie) przeprowadzi nieodpłatnie próbkę warsztatów z
przedmiotowej tematyki, która będzie trwała 60 minut w przypadku każdego Wykonawcy. Próbne
warsztaty odbędą się na platformie szkoleniowej Wykonawcy.

c) w przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż jednego trenera do przeprowadzenia warsztatów,
Zamawiający wskaże, który trener przeprowadzi ww. próbkę warsztatów i będzie podlegał ocenie
w II etapie. Oceniony trener będzie później prowadził warsztaty.
Jeśli warsztaty będą prowadzone przez dwóch trenerów, próbkę warsztatów przeprowadzą ci sami,
wskazani w ofercie trenerzy. Ocena w II etapie będzie dotyczyła zbiorczo dwóch trenerów (średnia
z punktacji);
d) termin przeprowadzenia próbnego warsztatu on-line zostanie wskazany przez Zamawiającego;
e) w przypadku nieobecności wybranego trenera we wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odrzucenia ww. Wykonawcy. W ww. przypadku Zamawiający będzie miał prawo wybrać
kolejnego Wykonawcę z listy do udziału w II etapie zapytania ofertowego;
f) w przypadku niskiej jakości połączenia, spowodowanej zbyt dużym obciążeniu sieci u usługodawcy
internetowego lub w firmowej sieci lokalnej Zamawiającego i Wykonawcy, która uniemożliwia
przeprowadzenie próbnego warsztatu (np. przerwy w łączności, brak płynności obrazu, utrata słów,
długie opóźnienia), zostanie ustalony inny, możliwie najszybszy termin próbnego warsztatu;
g) Zamawiający będzie informował o terminie przeprowadzenia próbnego warsztatu minimum na tydzień
przed wyznaczonym terminem (chyba, że Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym dojdą
do porozumienia o wcześniejszym terminie spotkania);
h) Wykonawcy przed terminem próbnego warsztatu prześlą do Zamawiającego instrukcję dostępu
do próbnego szkolenia oraz wymagania techniczne, które należy spełnić aby móc uczestniczyć
w próbnym warsztacie.
i) do realizacji warsztatów zostanie wybrany jeden Wykonawca.

4.2. Zasady przyznawania punktacji
4.2.1. Zamawiający informuje, że oferty w I etapie będą oceniane według następujących kryteriów:
Program warsztatów (Pr) – 50 procent (maksymalnie 50 pkt)

I.
a)

b)

c)

d)

38-50 pkt
Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych jest dostosowana do
potrzeb ujętych w zapytaniu ofertowym. Poprzez program warsztatów zostaną zrealizowane
wszystkie wyznaczone cele wskazane w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaproponował
adekwatne rozwinięcie przedmiotowych zagadnień.
25-37 pkt
Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych jest dostosowana do potrzeb
ujętych w zapytaniu ofertowym. Poprzez program warsztatów zostaną zrealizowane wszystkie
wyznaczone cele wskazane w zapytaniu ofertowym. Brak propozycji dotyczących rozwinięcia
przedmiotowych zagadnień.
12-24 pkt
Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych nie jest w pełni dostosowana
do potrzeb ujętych w zapytaniu ofertowym. Poprzez program warsztatów nie zostaną w pełni
zrealizowane wszystkie wyznaczone cele wskazane w zapytaniu ofertowym. Brak propozycji
dotyczących rozwinięcia przedmiotowych zagadnień.
0-11 pkt
Zaproponowana koncepcja treści merytorycznych i praktycznych nie jest dostosowana
do potrzeb ujętych w zapytaniu ofertowym. Program warsztatów nie jest spójny z
oczekiwaniami Zamawiającego i wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Poprzez
program nie zostaną zrealizowane wyznaczone cele warsztatów.

II.

Harmonogram warsztatów (H) – 5 punktów (0 lub 5 pkt)
a) 5 pkt
Harmonogram warsztatów rozplanowany zgodnie z pkt. 2.2 c) zapytania ofertowego;
b) 0 pkt
Harmonogram warsztatów nie jest rozplanowany zgodnie z pkt. 2.2 c) zapytania ofertowego.

III.

Cena warsztatów (C) – 40 punktów (maksymalnie 40 pkt)
Najtańsza oferta uzyskuje 40 punktów, pozostałe oferty uzyskują proporcjonalnie mniej punktów
przyznanych według wzoru:
C = (C. min. / C. oferty) x 40
C = liczba punktów za kryterium „cena”

C. min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
C. oferty = cena oferty badanej
IV.

Klauzula społeczna (K) - 5 punktów (0 lub 5 pkt)
a) Klauzulę społeczną uznaje się za spełnioną, jeśli oferent do realizacji przedmiotu zamówienia
zatrudni min. 2 osoby: bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego,
o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osoby
niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu udokumentowania klauzuli społecznej,
oferent powinien dołączyć do oferty stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogów
klauzuli społecznej (według wzoru oświadczenia załączonego do zapytania
ofertowego).
b) W przypadku wyboru Wykonawcy, który złożył ww. dokument, Zamawiający wymaga od
Wykonawcy przygotowania oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie wskazanych osób,
o którym mowa w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego. W przypadku nieprzedstawienia ww. dokumentu umowa nie zostanie zawarta.

Liczba punktów możliwych do uzyskania w Etapie I (O1) wynosi 100
Sumaryczna liczba punktów (O1) możliwych do uzyskania przez każdą z nadesłanych ofert
zostanie obliczona wg następującego wzoru:
O1 = Pr + H + C + K
Pr - Program warsztatów – 0-50 punktów
H – Harmonogram warsztatów – 0 lub 5 punktów
C - Cena warsztatów – 0-40 punktów
K – Klauzula społeczna – 0 lub 5 punktów

4.2.2. Etap II
Zamawiający informuje, że oferty (trenerzy) w II etapie będą oceniane według poniższych
kryteriów na podstawie następującej skali:
0 pkt - całkowicie brakowało opisywanego zachowania
2 pkt – zachowanie wystąpiło w minimalnym stopniu
4 pkt – opisywane zachowanie pojawiało się przez większość czasu
6 pkt – opisywane zachowanie pojawiało się w sposób wyróżniający

I.

Aktywizacja uczestników (A) – 24 punkty (0-24 pkt)
1) Utrzymywanie zainteresowania i uwagi uczestników na temacie zajęć
0 - 6 pkt
2) Zadawanie pytań otwartych i zachęcanie uczestników do dyskusji (jeśli forma warsztatów to
umożliwia) lub zachęcanie do zadawania pytań na czacie
0 - 6 pkt
3) Reagowanie na sygnały płynące od uczestników (milczenie, znużenie, zaciekawienie,
zniecierpliwienie)
0 - 6 pkt
4) Docenianie uczestników za wyrażanie własnych opinii (w tym odmiennych) i dzielenie się
swoim doświadczeniem z innymi
0 - 6 pkt

II.

Język prowadzenia zajęć i komunikatywność trenera (J) – 24 punkty (0-24 pkt)
1) Sposób mówienia i słownictwo dostosowane do prowadzonych zajęć
0 - 6 pkt
2) Udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi
0 - 6 pkt
3) Przedstawianie treści zajęć i instrukcji do ćwiczeń (jeśli miały miejsce) w sposób jasny
i zrozumiały dla uczestników
0 - 6 pkt

4) Formułowanie wniosków i podsumowanie ćwiczeń (jeśli miały miejsce), własnych
wypowiedzi lub wypowiedzi uczestników
0 - 6 pkt
III.

Organizacja zajęć (O) – 24 punkty (0-24 pkt)
1) Jasno przedstawione temat i cel zajęć
0 - 6 pkt
2) Realizacja zajęć zgodnie z przedstawionym planem (punktualne rozpoczęcie i zakończenie,
wyczerpanie tematu w wyznaczonym czasie)
0 - 6 pkt
3) Użyteczne materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne (prezentacja multimedialna, film
itd.)
0 - 6 pkt
4) Prezentowane przykłady i ćwiczenia (jeśli takie były) są adekwatne do zadań pracowników
Urzędu
0 - 6 pkt

IV.

Kultura prowadzenia zajęć, autoprezentacja trenera (K) – 24 punkty (0-24 pkt)
1) Prezentowanie się w sposób dopasowany do miejsca i charakteru zajęć (ubiór, wygląd)
0 - 6 pkt
2) Pozytywne nastawienie (uśmiech, otwartość na uczestników, entuzjazm)
0 - 6 pkt
3) Utrzymywanie postawy i gestykulacji współgrających z przekazywanymi treściami
0 - 6 pkt
4) Sprawne operowanie głosem (tempo, intonacja, natężenie, pauzy)
0 - 6 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania w Etapie II (O2) wynosi 96.
Sumaryczna liczba punktów (O2) możliwych do uzyskania przez każdego z trzech wybranych
Wykonawców, którzy wezmą udział w II etapie zapytania ofertowego, zostanie obliczona
wg następującego wzoru:

O2 = A + J+ O + K + U
A – Aktywizacja uczestników – 24 punkty
J – Język prowadzenia zajęć i komunikatywność trenera – 24 punkty
O – Organizacja zajęć – 24 punkty
K – Kultura prowadzenia zajęć, autoprezentacja trenera – 24 punkty

Aby oferta przedmiotowego Wykonawcy podlegała dalszej ocenie, a tym samym była brana pod
uwagę przy wyborze do realizacji usługi, trener biorący udział w II etapie zapytania ofertowego musi
zdobyć co najmniej 58 punkty.

5.

Oferta powinna zawierać:
Wymagania jakie powinny zostać spełnione:
5.1. Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższymi wymogami:
a) Wykonawca zapewni właściwe przeprowadzenie warsztatów przez trenera/trenerów posiadających
zasób wiedzy, wykształcenie merytoryczne, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne
umożliwiające właściwą realizację programów szkoleń;
b) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że warsztaty zostaną przeprowadzone przez
trenera/trenerów wskazanych w formularzu oferty oraz trenera/trenerów ocenianego/ocenianych
podczas próbnego warsztatu chyba, że z przyczyn losowych wskazana osoba/osoby nie będzie
mogła/mogły przeprowadzić warsztatów we wcześniej uzgodnionym terminie.

W takiej sytuacji dopuszczalna jest zmiana, ale na trenera/trenerów o nie mniejszym doświadczeniu
niż osoba wskazana w ofercie. Wówczas należy niezwłocznie przesłać elektronicznie informacje
o zaproponowanym trenerze/trenerach, potwierdzające spełnienie wytycznych dotyczących
uprawnień, wykształcenia i doświadczenia;
c) Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu dyplomy ukończenia
studiów wyższych oraz wgląd do certyfikatu/dyplomu coacha - zgodnie z punktem 5.2 c) przez
trenera/trenerów wskazanych w ofercie. W przypadku nieprzedstawienia do wglądu dokumentów
potwierdzających wykształcenie trener/trenerów Umowa nie zostanie zawarta. Realizacja usługi
może zostać powierzona kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu uzyskał kolejną, największą
liczbę punktów.

5.2. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez trenera/trenerów, który/którzy:
a) w ciągu ostatnich 2 lat (listopad 2019 – listopad 2021) przeprowadził/przeprowadzili minimum
po 15 szkoleń z zakresu przedmiotu zamówienia w tym minimum 10 on-line w czasie
rzeczywistym z zakresu przedmiotu zamówienia– komunikacji między ludźmi - należy wykazać
w formularzu oferty w części II pkt a) szkolenia w wymaganej liczbie dla każdego wykazanego
trenera, w sposób nie budzący wątpliwości;
b) posiada/posiadają minimalnie 5-letnie doświadczenie w pracy trenera oraz posiada/posiadają
doświadczenie coachingowe, tj. w ciągu ostatnich 2 lat (listopad 2019 – listopad 2021)
przeprowadził/przeprowadzili (każdy) minimum 30 godzin coachingu grupowego lub indywidualnego
o tematyce zawodowej - należy wykazać w formularzu oferty - w części II pkt b).
c) będzie/będą posiadali wyższe wykształcenie oraz będzie certyfikowanym/dyplomowanym
coachem - należy wykazać w formularzu oferty - w części II pkt b).

5.3.

5.4.

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
a) wypełniony elektronicznie formularz oferty;
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi) lub z Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które
przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru);
c) wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznej (jeśli zostanie
spełniona).

Rozpatrzone zostaną tylko te oferty, które:
a) będą spełniały wszystkie wymogi określone w punktach 5.1 i 5.2;
b) będą zawierały dokumenty wskazane w punkcie 5.3 (z zastrzeżeniem pkt. 5.3.c);
c) wpłyną w terminie składania ofert wskazanym w zapytaniu ofertowym – decyduje data i godzina
wpływu na serwer Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Po upływnie terminu nadsyłania ofert ich uzupełnienie nie jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy
Zamawiający prosi o złożenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.

Niespełnienie ww. wymogów formalnych oraz brak wymaganych dokumentów, będzie
skutkowało nierozpatrzeniem oferty.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym i załącznikach oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych
dokumentach.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odstąpi
od podpisania umowy z Zamawiającym lub odmówi udostępnienia do wglądu dokumentacji,

o której mowa w punkcie 5.1 c), możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który
w postępowaniu uzyskał kolejną, największą liczbę punktów.

7.

W załączeniu wzór umowy.
Umowa na realizację usługi zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy, który stanowi załącznik do
Zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawcą zamówienia będzie osoba fizyczna, jedyną możliwą
formą umowy jest umowa zlecenie.

8.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz elementami zawartymi w pkt 5.3 należy sporządzić w języku
polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją:
„Zapytanie ofertowe nr sprawy: OR-KP-III.2403.48.2021.AW do zamówienia na:
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line z zakresu komunikacji w zespole.

9.

Miejsce i termin złożenia ofert:
ofertę należy złożyć do dnia: 16 listopada 2021 r. do godz. 10:00
drogą elektroniczną na adres email: oferty-szkolenia@mazovia.pl

Waldemar Kuliński

Sekretarz Województwa Dyrektor Urzędu
/podpisano elektronicznie/

8 listopada 2021 r.

