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Nr referencyjny: PU.29.7.2019.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 

realizacji programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Marki.”   

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Kościuszki 39a 

05-270 Marki 

 

CPV 

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Kompleksowej usługi realizacji programu 

profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Marki ” polegającej na 

przeprowadzeniu cyklu zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  

i narkomanii, skierowanych do : 

1) Uczniów klas II-VIII:  

2) Rodziców; 

3) Nauczycieli – wychowawców; 

 

Program powinien być dostosowany do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkoły  

i może dotyczyć takich zagadnień jak: 

 

I MODUŁ 

Dla uczniów:  

a) rozumienie siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami, umiejętność 

komunikowania swoich potrzeb i granic, umiejętność asertywnej obrony swoich racji, 

a) prawdy i mity na temat alkoholu, narkotyków, sterydów i papierosów i innych 

środków uzależniających;  

b) sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą, zachowaniami agresywnymi  

i zachowaniami o uprzedmiotawiającym charakterze, zwłaszcza w relacjach chłopcy 

– dziewczęta. 

c) zagrożenia wieku dorastania - sięganie po alkohol, narkotyki i dopalacze.  

d) wpływ środków uzależniających na organizm; 

e) wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących środków 

psychoaktywnych; 

f) uzależnienia behawioralne tj. siecioholizm, pracoholizm czy zakupoholizm jako  

epidemia XXI wieku; 
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g) rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci chroniących 

przed ryzykownymi zachowaniami – trening asertywności; 

II MODUŁ 

Dla nauczycieli i wychowawców 

a) tworzenie i realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego; 

b) kryzys adolescencji a wchodzenie w uzależnienie; 

c) jak rozpoznać, że uczeń korzysta ze środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki 

dopalacze); 

a) na co zwracać uwagę pracując z uczniem i jego rodzicami? Jak reagować? Czym jest 

szkolna interwencja profilaktyczna? Ćwiczenia przygotowujące do przeprowadzenia 

interwencji profilaktycznej; 

b) jak budować z uczniem wspierającą relację; 

c) ograniczanie szkód wynikających z używania nielegalnych substancji 

psychoaktywnych; 

d) gdzie szukać pomocy. 

III MODUŁ 

Dla rodziców 

Szkolenie dla rodziców winno składać się z dwóch części: wiedzy o uzależnieniach i 

nabywaniu bądź doskonaleniu umiejętności rodzicielskich. 

a) symptomy zewnętrzne i wewnętrzne świadczące o uzależnieniu nastolatków od 

środków odurzających (zwrócenie uwagi na zjawisko “góry lodowej”). Omówienie 

regresu w sferach: prawa, szkoły, rodziny, umysłu, ciała, emocji, etyki. Zapoznanie z 

typowymi “gadżetami” współtowarzyszącymi zjawisku narkomanii; 

b) percepcja problemu przyczyn sięgania po używki oczyma dorosłych i oczyma 

młodzieży; 

c) specyfika okresu dorastania (zmiana w dziecku i w kształcie oraz zadaniach rodziny); 

d) konflikt pokoleń – jego znaczenie i istota; 

e) rozwijanie komunikacji; 

f) jak wspierać abstynencję dziecka i przygotowywać je do podejmowania świadomych 

i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; 

g) praca nad przekonaniami normatywnymi dotyczącymi picia alkoholu i jego 

szkodliwości dla młodzieży i dorosłych; 

 

2. TERMINY  I SPOSÓB WYKONANIA USŁUGI 

1) Termin realizacji zadania określa się w okresie od października 2019 r. do 31 

maja 2020 r. 

2) Wykonawca sam proponuje liczbę godzin/ spotkań z konkretnymi 

grupami/klasami w oparciu o przedstawiony w ofercie program.  

3) Realizacja Programu polegać będzie na przeprowadzeniu przez 

realizatorów/trenerów cyklu zajęć profilaktycznych z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, z uczniami, rodzicami i nauczycielami ze szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Marki tj.  

a) Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Okólna 14, 

b) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 9, 

c) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Pomnikowa 21, 

d) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wspólna 40/42, 

e) Zespół Szkół Nr 2, ul. Wczasowa 5. 

4) Wskazane jest, aby realizowany program był: 
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a) programem o potwierdzonej skuteczności tj. aby był umieszczony w bazie 

programów rekomendowanych pod adresem www.programyrekomendowane.pl 

(Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za program rekomendowany); 

b) dostosowany do odpowiedniej grupy docelowej dla uczniów klas II-VIII szkoły 

podstawowej; 

c) angażujący rodziców i nauczycieli; 

d) ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie  działania 

czynników chroniących, które mają udokumentowany w badaniach związek z 

podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych; 

e) oparty o działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, 

dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry  

i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. 

Podczas trwania warsztatów wprowadzane wskazane są ćwiczenia ruchowe, 

których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem 

zajęć; 

f) realizowany w oparciu o harmonogram zajęć, w dni robocze,  

w terminach i godzinach uzgodnionych z dyrektorem szkoły.  

5) Wykonawca zapewni materiały edukacyjne do realizacji programu.  

6) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji (ankiety 

ewaluacyjne: ankiety badające efekty programu – przed zajęciami i po 

zakończeniu zajęć, ankieta końcowa badająca poziom satysfakcji uczestników). 

Po wykonaniu usługi Wykonawca sporządzi raporty i ewaluację po zajęciach dla 

uczniów w każdej szkole (oraz niezbędne dokumenty takie jak potwierdzenie 

realizacji zajęć, potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych oraz 

certyfikatów, opracowane wyniki ankiet, wnioski i sugestie trenera).    

 

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 

1) o  realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, fundacje i 

stowarzyszenia legitymujące się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w 

realizacji programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii); 

2) warsztaty i szkolenia będą prowadzone metodami aktywnymi, pobudzającymi do 

kreatywnego i twórczego myślenia. Wskazane jest aby prowadzone warsztaty 

wspierały prospołeczne działania młodzieży przez mentorów/tutorów, 

programów liderskich i działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki i promocji 

zdrowia; 

3) preferowane będą oferty programów z bazy Rekomendowanych Programów 

Profilaktycznych, dostępnej na stronie Banku Programów Profilaktycznych 

Ośrodka Rozwoju Edukacji,  umieszczone w europejskiej bazie EDDRA;  

4) ze względu na brak udowodnionej skuteczności w ograniczeniu zachowań 

ryzykownych, formy działań takie jak pogadanki, konkursy, wycieczki czy 

spektakle nie będą dodatkowo punktowane, ale mogą stanowić uzupełnienie 

programów rekomendowanych; 

5) prowadzenie warsztatów adekwatnych do potrzeb konkretnych społeczności 

szkolnych, zgodnych z zapisami szkolnych programów wychowawczo- 

profilaktycznych oraz do potrzeb grup rówieśniczych, grup ryzyka itp.  

6) składana oferta powinna zawierać ramowy scenariusz warsztatów z opisem 

planowanego programu wraz z propozycją materiałów edukacyjnych; 

7) ponadto wykonawca przedmiotu zamówienia winien posiadać: 

http://www.programyrekomendowane.pl/
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a) doświadczenie w organizacji szkoleń w zakresie będącym przedmiotem 

zamówienia potwierdzone referencjami lub innym dokumentem; 

b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych; 

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i nie figurowanie w 

Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym; 

Oferty niespełniające warunków określonych w pkt 1, 6-7 zostaną odrzucone i 

komisyjnie zniszczone.  

 

4. KRYTERIUM WYBORU OFERT 

 

Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą: 

 

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

wzorem:  
najniższa cena  

wartość punktowa oferty  = _______________________________________________________________________________ x 100pkt x 50% 
                                                                      cena badanej oferty 

 

2) Wartość punktowa oferty w kryterium KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE, 

ustalona  będzie zgodnie z poniższymi  założeniami:  

a) 5 pkt – od  3 do 4 lat doświadczenia w realizacji programów profilaktycznych, 

b) 10 pkt – powyżej 5 lat doświadczenia w realizacji programów profilaktycznych, 

c) 15 pkt – od 3 do 4 lat doświadczenia w realizacji programów profilaktycznych  

i certyfikat realizatora/trenera rekomendowanego programu profilaktycznego  

z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 

d) 20 pkt – powyżej 5 lat doświadczenia w realizacji programów profilaktycznych 

i posiadanie certyfikatu realizatora/trenera rekomendowanego programu 

profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej. 

 

Na potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia oferent w załączeniu do Formularza 

ofertowego składa oświadczenie potwierdzające liczbę lat doświadczenia, potwierdzony za 

zgodność z oryginałem certyfikat realizatora/trenera rekomendowanego programu 

profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej oraz wykaz wykonanych usług w ciągu 

ostatnich 3 lat.   

 
5. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania, 

KRYTERIUM OCENY OFERTY  
WAGA 

[%] 

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie 

wskazane w ofercie 

C 
50 

Kwalifikacje i doświadczenie prowadzącego 

szkolenie  

 

D 
20 

Realizacja usługi poprzez programy znajdujące się w 

bazie programów rekomendowanych przez KBPN, 

ORE i PARPA w ramach systemu rekomendacji.  

 

PR 20 

Aktywna forma prowadzenia zajęć  

 

F 
10  

Razem  100 
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2) Ramowy scenariusz warsztatów z opisem planowanego programu wraz  

z propozycją materiałów edukacyjnych, 

3) Odręcznie podpisane oświadczenie o doświadczeniu oferenta wraz z wykazem 

usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat – Załącznik nr 2 do Zapytania, 

4) Odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych   

i korzystaniu z pełni praw publicznych – Załącznik nr 3 do Zapytania, 

5) Odręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione 

umyślnie i nie figurowanie w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym – 

Załącznik nr 3 do Zapytania. 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy do 31.05.2020 r.  

 

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty będą przyjmowane na Formularzu oferty według załączonego wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. 

2) Ofertę należy złożyć w formie: 

a)  elektronicznej w terminie do dnia 02.10.2019r. do godz. 12.00 na adres 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 realizacji rekomendowanego 

programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli ze szkół prowadzonych przez gminę.”  

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4) W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczania, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez 

korespondencję e-mail. 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

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. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego.  

 
Marki, dnia 24.09.2019r.          

 

 

 

 
     Magdalena Rogalska-Kusarek 

       Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
           w Markach    
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