„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Szczecin, 31sierpnia 2017r.
ROZEZNANIE RYNKU
w celu oszacowania wartości zamówienia na usługi coachingowe dla grantobiorców
w ramach projektu „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.01.00-00-I030/15
z dnia 22 czerwca 2016 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan,
Ul. Warcisława I 20c/2
71-667 Szczecin
e-mail: biuro@lewiatan.biz

strona internetowa Zamawiającego: www.lewiatan.biz
Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem: e-mail: biuro@lewiatan.biz
tel. Tel.: 91 813 76 80
Faks: 91 813 76 81
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
85312320-8 Usługi doradztwa
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
79998000-6 Usługi w zakresie trenowania
2. Zamówienie obejmuje:
Osobiste świadczenie usług coachingowych dla maksymalnie 8 grantobiorców w wymiarze około
20h/osobę w celu wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego oraz wsparcia grantobiorców w
sprawnym zrealizowaniu zgłoszonych innowacji.
3. Czas trwania usługi
Wymiar godzin coachingu na osobę – max. 20 godzin
Łączna liczba godzin do zrealizowania w ramach zamówienia – 160 godzin
4. Obszar wykonywania zadań w ramach zamówienia, o których mowa w ust. 2 obejmuje:
województwa: obszar 2 ( mazowieckie i warmińsko-mazurskie)
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5. Termin realizacji zamówienia: sierpień – grudzień 2017 r.
6. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
a. Rzetelnego przeprowadzenia coachingu;
a. Dostosowywania we współpracy z grantobiorcą form/treści/zakresu wsparcia dla
Użytkowników, przy uwzględnieniu maksymalnego wykorzystania zasobów grantobiorców;
b. Określenia we współpracy z grantobiorcą miar sukcesu projektu edukacyjnego poprzez
opisanie efektów uczenia się;
c. Określenie we współpracy z grantobiorcą strategii uczenia się;
d. Bieżącego analizowania postępu realizacji innowacji i stopnia osiągnięcia wskaźników i
raportowania postępów do Zamawiającego;
e. Prowadzenia dokumentacji realizacji usług, w tym list obecności i kart spotkań według wzoru
przygotowanego we współpracy z Zamawiającym;
f. Ustalania harmonogramu spotkań z grantobiorcami i informowania Zamawiającego o formie,
miejscach i terminach spotkań;
g. Przeprowadzenia badania poziomu zadowolenia uczestników coachingu w postaci rozdania
uczestnikom oraz zebrania na koniec usługi dla danego grantobiorcy przygotowanych przez
Zamawiającego ankiet monitorujących;
h. Przekazywania Zamawiającemu dokumentów wskazujących na prawidłowe wykonanie zadań,
liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadania w projekcie;
i. Poinformowania uczestników projektu o jego współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Badana jest cena ofertowa za 1 godzinę zegarową coachingu (1 godzina = 60 minut). Cena
powinna być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi,
np. koszty dojazdu coacha do miejsca świadczenia doradztwa. Cena powinna być kwotą brutto.
8. Wymagania wobec wykonawców:
a.
b.

c.

wykształcenie wyższe
posiadanie akredytacji w zakresie coachingu (International Coach Federation (ICF) lub
International Coach Community (ICC) lub European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
lub Izby COachingu)
doświadczenie zawodowe w obszarze coachingu w wymiarze co najmniej 500 zrealizowanych
godzin coachingu biznesowego tj, skierowanego na rozwój kompetencji i osiągnięcie celów
ważnych z punktu widzenia organizacji, w tym min. 200 h coachingu objętego kontraktem
trójstronnym (ze sponsorem).

9. Zamawiający przewiduje zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10. Forma złożenia oferty:
W ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej
znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do 07 sierpnia 2017 r. do godziny 12.00
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za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie oferty na adres: biuro@lewiatan.biz lub
poprzez przesłanie/złożenie oferty na adres
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan
Ul. Warcisława I 20c/2
71-667 Szczecin
Dane do kontaktu:
W ramach niniejszego zamówienia należy kontaktować się od adresem e-mail:
biuro@lewiatan.biz
Nr Tel. 91 813 76 80
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Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA (szacowanie wartości zamówienia)
dotycząca osobistego świadczenia usług coachingowych dla grantobiorców
w ramach projektu „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.01.00-00-I030/15
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Lp.

Wymagane informacje

1.

Nazwa Wykonawcy:

2.

Adres pocztowy Wykonawcy:

3.

Nr telefonu:

4.

Nr faksu:

5.

Adres e-mail:

6.

REGON (jeśli dotyczy):

7.

NIP (jeśli dotyczy):

8.

Dane osoby do kontaktu

Informacje podane przez Wykonawcę

Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail

W nawiązaniu do ogłoszenia o ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dot. osobistego
świadczenia usług coachingowych dla grantobiorców informuję, że wartość rynkowa
wykonania ww. zamówienia, uwzględniająca wszystkie elementy składowe wykonania
zamówienia, w zakresie określonym w ogłoszeniu wynosi:
Cena za 1 godzinę1 usługi brutto: ..................................... zł;
Słownie złotych (brutto): ………………………………………………………….………..
Oświadczam, że spełniam warunki wymienione w punkcie 8 zapytania dotyczące
doświadczenia i wykształcenia, tj.
a.
b.

posiadam wykształcenie wyższe
posiadam akredytację w zakresie coachingu (International Coach Federation - ICF,
International Coach Community - ICC, European Mentoring and Coaching Council -EMCC, Izby
COachingu2)

1

badana jest oferta za godzinę zegarową (60 minut)
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c.

posiadam doświadczenie zawodowe w obszarze coachingu w wymiarze co najmniej
500 zrealizowanych godzin coachingu biznesowego tj. skierowanego na rozwój
kompetencji i osiągnięcie celów ważnych z punktu widzenia organizacji, w tym min.
200 h coachingu objętego kontraktem trójstronnym (ze sponsorem).

Osoba składająca ofertę (imię i nazwisko, podpis, data):

........................................................................................

2

niepotrzebne skreślić
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