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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Numer sprawy: 22/2019 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

warsztatów rozwojowych „Moje mocne strony” dla podopiecznych z łódzkiej Pieczy 

Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach projektu 

„Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu 

Obywatelskiego. 

2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

80530000 – 8 Usługi szkoleniowe  

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

3. Celem warsztatów jest: 

a) poznanie pięciu sfer rozwojowych człowieka, 

b) poznanie swoich silnych stron, 

c) wskazanie największego potencjału do rozwoju.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy obejmuje: 

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rozwojowych „Moje mocne strony” dla 

84 osób w wieku 14-25 lat. 

2) Jeden cykl warsztatów dla jednej grupy obejmuje 10 godzin zegarowych na grupę,  

w tym 9 godzin warsztatów oraz 1 godzina konsultacji. 

3) Zajęcia dla jednej grupy obejmują trzy spotkania: 2 po 3 godziny i jedno (ostatnie) 

trwające 4 godziny łącznie z konsultacjami.  

4) Warsztaty rozwojowe realizowane będą w formie zajęć grupowych jednorazowo 

przeznaczonych dla 14 osób podzielonych pod względem wieku. 

5) Łączna ilość godzin  wynosi 6 grup x 10 godzin zegarowych na grupę – 60 godzin 

zegarowych. 

6) Planowany termin przeprowadzenia warsztatów: sierpień - listopad 2019 r. 

7) Zakres merytoryczny zajęć musi obejmować takie zagadnienia jak:  

a) zdobycie wiedzy na temat podstawowych założeń sprawdzonych koncepcji 

psychologicznych, związanych z budowaniem dobrych relacji i poznawaniem swojej 

osobowości, 

b) poznanie swojej dominującej półkuli, optymalnego dla siebie stylu uczenia się, 

c) przygotowanie swojego profilu osobowego przez każdego uczestnika, 

d) poznanie pięciu swoich dominujących talentów i zrozumienie celu świadomego 

zarządzania nimi, 

e) zwiększenie poczucia własnej wartości. 



 

 

8) Metody stosowane podczas szkolenia powinny obejmować: ćwiczenia indywidualne  

i zespołowe, symulacje, gry, testy (w tym TEST GALLUPA), rozmowy coachingowe. 

9) Zajęcia, w dni robocze okresu wakacyjnego w godzinach 10:00 – 20:00 i/lub  

w weekendy w godzinach 10.00 – 20.00. 

10) Zajęcia będą prowadzone w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

udostępnionym Wykonawcy bezpłatnie, zlokalizowanym na terenie Łodzi. 

11) Warsztaty rozwojowe prowadzone będą z grupami utworzonymi w wyniku naboru 

organizowanego przez Zamawiającego. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i planu prowadzonych 

zajęć uwzględniającego daty, godziny prowadzenia zajęć oraz imię nazwisko 

prowadzącego zajęcia i przedstawienia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 

5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w terminie 2 dni jest zobowiązany 

zaakceptować haromonogram i plan zajęć lub zgłosić do nich uwagi. Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i przedstawić poprawiony 

harmonogram i/lub plan zajęć w terminie do 2 dni od przekazania uwag przez 

Zamawiającego. 

13) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzania list obecności na 

zajęciach i przesłania ich w formie scanu Zamawiającemu w ciągu 2 dni od dnia 

przeprowadzenia zajęć. 

14) Zajęcia powinny być prowadzone w atrakcyjnej i ciekawej dla uczestniczek formie. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas warsztatów edukacyjnych 

materiałów szkoleniowych niezbędnych do udziału w zajęciach, (w tym kod dostępu do 

testu Gallupa). 

16) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, osobie wyznaczonej przez Zamawiającego, 

na koniec warsztatów każdej grupy sprawozdanie z prowadzonych zajęć z informacją 

dotyczącą zrealizowanego programu. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia 

warsztatów rozwojowych tj. min. 1 osobę (trenera, psychologa, coacha), który posiada  

wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii lub pedagogiki lub nauk pokrewnych 

lub ukończony kurs pedagogiczny oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z 

zakresu rozwoju osobistego dla dzieci/młodzieży.   

18) Na zakończenie zajęć Wykonawca rozda uczestnikom warsztatów dokument 

potwierdzający ukończenie przedmiotowych warsztatów tj. certyfikat lub 

zaświadczenie. 

19) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych 

zajęć. 



 

 

20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania usługi 

przez Wykonawcę poprzez obecność na warsztatach. 

21) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w przypadku przebywania 

prowadzącego w stanie uniemożliwiającym  prawidłowe wykonanie obowiązków  

(np. w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających) oraz do 

niezwłocznego odsunięcia  takiej osoby od prowadzenia zajęć i zapewnienia właściwej 

opieki uczestnikom warsztatów na czas trwania zajęć.  

22) W przypadku zajęć niezrealizowanych z winy Wykonawcy, w przypadku o którym 

mowa w §2 ust. 2 pkt 21) Wykonawca przedstawi inny termin zajęć po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 

 

 

………………………………….… ……………………………………………………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 


