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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
09-07-2019

Termin składania ofert
11-07-2019

Numer ogłoszenia
1194486

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Szacunkową wycenę całości zamówienia zrealizowania przedmiotowego zapytania należy przesłać wyłącznie
w wersji elektronicznej, w oparciu o załączony formularz do dnia 11 lipca 2019 r. do godz. 15:00 na adres
urmys@ciop.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
urmys@ciop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Urszula Myszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 623 37 33

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór prelegenta- eksperta w obszarze oddziaływań psychologicznych do
udziału w warsztatach dla kadry Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) w ramach projektu
koncepcyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie
modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Projekt ten ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i
finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał
wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem
osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.
2. Główne zadania realizowane przez Wykonawcę:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1194486
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1) Opracowywanie materiałów w obszarze oddziaływań psychologicznych (prezentacja multimedialna z
komentarzami) oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do efektywnej pracy
zespołowej na rzecz uczestników projektu w zakresie:
• Budowanie i integracja zespołu współpracującego w ORK (2 godziny wykładowe);
• Kształtowanie relacji specjalista – uczestnik kompleksowej rehabilitacji (1 godzina wykładowe);
• Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (2 godziny wykładowe);
2) Aktywny udział we wszystkich zajęciach warsztatowych – monitorowanie pracy indywidualnej i
zespołowej oraz konsultacje z uczestnikami warsztatów.
3. Warsztaty obejmują 4 ośrodki w różnych terminach. Każdy z warsztatów został rozdzielony na 3 dniowe
zajęcia w wymiarze 21 godzin.
4. Miejsca realizacji warsztatów:
Ośrodek nr 1: MDPP - Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. Głowackiego 7,
24-140 Nałęczów;
Ośrodek nr 2: MDPP –Centrum Rehabilitacji – Obok Lasu, ul. Rozwojowa 79, 05-300 Grębiszew;
Ośrodek nr 3: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Wielspin sp. z.o.o. –ul. Jeziorna 16, 62-100
Wągrowiec;
Ośrodek nr 4: Hotel Róża Sp. z o.o. i ZDZ Katowice – Sanatorium Uzdrowiskowe Róża, ul. Szpitalna 1,
43-450 Ustroń.
5. Wykonawca powinien w cenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić koszty dojazdu i noclegu, inne opłaty i
podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Niniejsze zapytanie ma na celu przeprowadzenie oszacowania wartości zamówienia, nie stanowi oferty w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Szacunek potrzebny do ustalenia wartości planowanego wszczęcia postępowania, ten ma na celu
opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym
kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na
jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób
zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1194486
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Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór prelegenta- eksperta w obszarze oddziaływań psychologicznych do
udziału w warsztatach dla kadry Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) w ramach projektu
koncepcyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie
modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Projekt ten ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i
finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał
wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem
osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.
2. Główne zadania realizowane przez Wykonawcę:
1) Opracowywanie materiałów w obszarze oddziaływań psychologicznych (prezentacja multimedialna z
komentarzami) oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów przygotowujących do efektywnej pracy
zespołowej na rzecz uczestników projektu w zakresie:
• Budowanie i integracja zespołu współpracującego w ORK (2 godziny wykładowe);
• Kształtowanie relacji specjalista – uczestnik kompleksowej rehabilitacji (1 godzina wykładowe);
• Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (2 godziny wykładowe);
2) Aktywny udział we wszystkich zajęciach warsztatowych – monitorowanie pracy indywidualnej i
zespołowej oraz konsultacje z uczestnikami warsztatów.
3. Warsztaty obejmują 4 ośrodki w różnych terminach. Każdy z warsztatów został rozdzielony na 3 dniowe
zajęcia w wymiarze 21 godzin.
4. Miejsca realizacji warsztatów:
Ośrodek nr 1: MDPP - Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. Głowackiego 7,
24-140 Nałęczów;
Ośrodek nr 2: MDPP –Centrum Rehabilitacji – Obok Lasu, ul. Rozwojowa 79, 05-300 Grębiszew;
Ośrodek nr 3: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Wielspin sp. z.o.o. –ul. Jeziorna 16, 62-100
Wągrowiec;
Ośrodek nr 4: Hotel Róża Sp. z o.o. i ZDZ Katowice – Sanatorium Uzdrowiskowe Róża, ul. Szpitalna 1,
43-450 Ustroń.
5. Wykonawca powinien w cenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić koszty dojazdu i noclegu, inne opłaty i
podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

Kod CPV
80500000-9

Nazwa kodu CPV
Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Ośrodek nr 1: 24-26.07.2019 r.
Ośrodek nr 2: 29-31.07.2019 r.
Ośrodek nr 3: 20-22.08.2019 r.
Ośrodek nr 4: 27-29.08.2019 r.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1194486
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Załączniki
Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres
Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu
226233698

Fax
226233693

NIP
5250008270

Tytuł projektu
Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub
powrót do pracy

Numer projektu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1194486
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