
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

25-09-2019

Termin składania ofert

02-10-2019

Numer ogłoszenia

1208402

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę można:
a) przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, z 
dopiskiem Forest School Center - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
b) przesłać e-mailem na adres: aszkiruc@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
c) dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, z dopiskiem Forest 
School Center - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
2) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3) Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać 
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
4) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i załącznikach 
oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
5) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po 
terminie nie będą podlegać ocenie. 
6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aszkiruc@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 692487524

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa współpraca jako coach (w trakcie trwania całego projektu) przy testowaniu nowego modelu kształcenia 
nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca następujące działania opisane w Zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe
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Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców na świadczenie kompleksowej współpracy jako coach przy 
testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej zgodnie z wymaganiami opisanymi w treści 
Zapytania ofertowego, w ramach realizacji działań w projekcie „Forest School Center” (nr projektu POWR.04.03.00-00-
0037/18-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa współpraca jako coach (w trakcie trwania całego projektu) przy testowaniu nowego modelu kształcenia 
nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca następujące działania:
1) Przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla uczestników projektu, obejmującego stosowanie odpowiednich metod i 
narzędzi wsparcia, które będą pełniły funkcję motywującą w trakcie całego cyklu szkoleń. Coach będzie wspierać 
uczestników projektu w integrowaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności z ich aktywnością zawodową i dotychczasowym 
doświadczeniem. Celem spotkań coachingowych jest zwiększenie świadomości siebie, samooceny, określenie słabych i 
mocnych stron oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu swojego uczestnictwa w projekcie. Coach będzie pracował nad 
ważnymi z perspektywy danej osoby obszarami aktywności życiowej, traktując je jako integralne elementy procesu 
planowania i podejmowania decyzji związanych z pracą i edukacją. Miejsce oraz termin realizacji sesji coachingowych 
zostaną uzgodnione z Zamawiającym oraz coachee. Ze spotkań coachingowych zostanie sporządzony raport, zgodny ze 
schematem ustalonym przez zespół ekspertów projektu;
2) udział w minimum dwóch spotkaniach stacjonarnych zespołu ekspercko-trenerskiego w Warszawie (dokładna data 
spotkań zostanie ustalona w trybie roboczym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; Zamawiający nie pokrywa 
kosztów noclegu i dojazdu na spotkania);
3) udział w spotkaniu bezpośrednim z uczestnikami szkoleń w miejscu realizacji warsztatów szkoleniowych ( dla każdej z 
grup osobne spotkanie) (dokładna data spotkania zostanie podana z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem);
4) aktywny udział w spotkaniach on-line zespołu projektowego (terminy spotkań zostaną ustalone 
z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; 
5) bieżące konsultacje z zespołem coachów i Ponadnarodowego Forum Ekspertów (PFE), składającego się z kluczowych 
ekspertów partnerów projektu oraz innymi ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu według potrzeb.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.
- Miejsce realizacji zamówienia: zależne od podejmowanych działań, szczegóły podane zostały w Opisie przedmiotu 
zamówienia.

Załączniki

• Załącznik nr 1 - Wzór oferty
• Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Wiedza i doświadczenie
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Z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej jakości wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wykazania poniżej 
wskazanych: doświadczenia i kwalifikacji osób/osoby wyznaczonych/ej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
(względnie wykazania przez Wykonawcę w przypadku osobistego wykonywania zamówienia). Zamówienie może być 
udzielone wyłącznie Wykonawcy (Oferentowi) spełniającemu łącznie poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami 
spełniającymi poniższe warunki):
1) kompetencje coacha udokumentowane stosownym certyfikatem/dyplomem (np. posiadanie akredytacji jednej z 
uznanych organizacji zrzeszających coachów - np. International Coach Federation ICF, Izby Coachingu itp.) – załączone do 
oferty;
2) co najmniej 4-letnie doświadczenie w coachingu grupowym i indywidualnym - przepracowanych co najmniej 300 
godzin w okresie ostatnich 10 lat, tj. w latach 2010-2019 (poświadczone odpowiednimi referencjami, zaświadczeniami, 
kopią umowy o pracę lub kopią umowy cywilnoprawnej itp. potwierdzające spełnienie kryterium – załączone do oferty);
3) doświadczenie jako coach w pracy z nauczycielami poświadczone odpowiednimi, zaświadczeniami, kopią umowy o 
pracę, kopią kontraktu itp. potwierdzające spełnienie kryterium – załączone do oferty).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian. Szczegóły zostały opisane w formularzu Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1 (zawierająca życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających w wysokości, nieprzekraczającej 50% wartości 
zamówienia, określonej w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena - 40% (40 pkt);
2. Doświadczenie w pracy z osobami z wypaleniem zawodowym i/lub bezrobotnymi - 10% (10 pkt);
3. Doświadczenie w coachingu – przepracowanych powyżej 300 godzin w okresie ostatnich 10 lat, tj. w latach 2010-2019 - 
max 25 % (25 pkt), w tym: od 301 do 500 przepracowanych godzin - 10 pkt, 501 i więcej przepracowanych godzin - 25 
pkt;
4. Posiadane referencje - max 10 % (10 pkt), w tym: od 1 do 5 referencji - 5 pkt, 6 i więcej referencji - 10 pkt;
5. Wykształcenie psychologiczne i/lub pedagogiczne - 15% (15 pkt).

Ad.1 Cena (max 40 pkt). Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo (1 h pracy 
=60 min) w kwotach brutto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowa cena oferty określona przez Oferenta pozostanie 
stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według 
wzoru:
Cena oferty najtańszej
--------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów = liczba punktów
Cena oferty badanej
Cena brutto obejmuje w przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą: podatek VAT, a w przypadku osób 
fizycznych: podatek oraz składki ZUS należne zarówno od oferenta jak i zamawiającego.
Ad.2 Doświadczenie w pracy osobami z wypaleniem zawodowym i/lub bezrobotnymi (10 pkt) -poświadczone 
odpowiednimi referencjami, zaświadczeniami, kopią umowy o pracę lub kopią umowy cywilnoprawnej itp. potwierdzające 
spełnienie kryterium – załączone do oferty).
Ad.3 Doświadczenie w coachingu (max 25 pkt): należy wykazać liczbę przepracowanych godzin jako coach - powyżej 300 
godzin - w okresie ostatnich 10 lat, tj. w latach 2010-2019: 
- od 301 do 500 przepracowanych godzin – 10 pkt,
- 501 i więcej przepracowanych godzin – 25 pkt.
Ad.4 Posiadane referencje (max 10 pkt): należy przedstawić referencje od instytucji/osób, dla których Oferent prowadził 
szkolenia/spotkania coachingowe, potwierdzające jego umiejętności przeprowadzenia efektywnego wsparcia, 
przedstawiane dokumenty powinny mieć charakter referencji: opinii o wykonawcy, rekomendacji do współpracy: 
- od 1 - 5 referencji – 5 pkt,
- 6 i więcej referencji – 10 pkt.
Ad.5 Wykształcenie psychologiczne i/lub pedagogiczne – 15 pkt - poświadczone stosownymi dokumentami/dyplomami – 
załączonymi do oferty W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych treści przez Oferenta poprzez np. kontakt telefoniczny z 
instytucją/podmiotem/osobą, podaną przez Oferenta, na co Oferent wyraża zgodę.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia więcej niż jednemu oferentowi, przy czym zamówienie będzie 
udzielone do realizacji Wykonawcom, który zdobyli najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Adres

Górnośląska 4a

00-444 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224509810

Fax

224509803

NIP

5260005468

Tytuł projektu

Forest School Center

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0037/18-00
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