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Nr referencyjny: PU.29.4.2019.EM 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
  

składane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. 

poz.1986  ze zm.) w sprawie złożenia oferty na zamówienie pn. „Kompleksowa usługa 

szkoleniowa podnosząca kompetencje przedstawicieli instytucji realizujących na terenie 

Miasta Marki zadania w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”.  

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi szkoleniowej 

podnoszącej kompetencje przedstawicieli instytucji realizujących na terenie Miasta Marki 

zadania w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w łącznym wymiarze 30h. 

polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii, skierowanej do przedstawicieli: 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3) Policji; 

4) oświaty (wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy); 

5) ochrony zdrowia; 

6) sądu (kuratorzy),  

7) placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów, specjalistów w dziedzinie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi i narkomanii; 

 

2. ZAGADNIENIA 

Szkolenie powinno obejmować następujące zagadnienia:  

1) Zadania instytucji publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii; 

2) Rozpoznawanie uzależnień behawioralnych – wczesna interwencja; 

3) Schematy i mechanizmy obronne w uzależnieniach; 

4) Środki odurzające, substancje psychotropowe oraz współczesne dopalacze; 

5) Profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

6) Kobiety uzależnione i pijące alkohol szkodliwie; 

7) Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych; 

8) Budowanie skutecznych strategii oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i 

młodzieży; 

9) Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – zasady 

współtworzenia. 

10) inne zgłoszone przez grupę. 

 

3. TERMINY WYKONANIA USŁUGI 

1) Szkolenia będą organizowane w formie cyklicznych grupowych spotkań trenera z 

przedstawicielami ww. instytucji w okresie od września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

w wymiarze 6 spotkań trwających po 5 godzin zegarowych dla każdej grupy,  przy 

czym jedna grupa liczyć może do 14 osób. 

2) Szkolenia będą odbywały się w dni robocze, we wskazanym przez Zamawiającego 

miejscu i w godzinach pracy Zamawiającego. 
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4. KRYTERIUM WYBORU OFERT 

Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą: 

Wartość punktowa oferty w kryterium CENA, obliczona będzie zgodnie z poniższym 

wzorem:  
najniższa cena  

wartość punktowa oferty  = _______________________________________________________________________________ x 100pkt x 70% 
                                                                      cena badanej oferty 

 

Wartość punktowa oferty w kryterium KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE, ustalona  

będzie zgodnie z poniższymi  założeniami:  

Doświadczenie w realizacji szkoleń dot. zagadnień opisanych w pkt 2 niniejszego zapytania 

ofertowego:    10 pkt- od 1 do 3 lat doświadczenia (CV + Wykaz usług)  

20 pkt – od 3 do 5 lat doświadczenia (CV + Wykaz usług) 

30 pkt – powyżej 5 letnie doświadczenie (CV + Wykaz usług)   

Na potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia oferent w załączeniu do Formularza 

ofertowego składa CV trenera lub opis sylwetki oraz wykaz wykonanych usług w ciągu 

ostatnich 5 lat.   
       

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

5.1 Oferty będą przyjmowane na Formularzu oferty według załączonego wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. 

5.2 Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do dnia 11.09.2019r. do 

godz. 10.00 na adres 

a)  e-mail: profilaktyka@opsmarki.pl (dokument skan z podpisem 

osoby upoważnionej reprezentującej Wykonawcę) lub  

b) w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach 

przy ul. Kościuszki 39A z dopiskiem „,Kompleksowa usługa 

szkoleniowa podnosząca kompetencje przedstawicieli instytucji 

realizujących na terenie Miasta Marki zadania w obszarze 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”. 

5.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5.4 W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczania, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez 

korespondencję e-mail. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

6.1 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Ewa Motyczyńska e-mail: 

profilaktyka@opsmarki.pl lub Magdalena Rogalska-Kusarek, e-mail: 

magdalena.rogalska@marki.pl. 

6.2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego.  

 
Marki, dnia 02.09.2019r.     Magdalena Rogalska-Kusarek 

       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Markach    

KRYTERIUM OCENY OFERTY 
WAGA 

[%] 

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w 

ofercie 
70 

Kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego szkolenie  30 

Razem 100 
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