
Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla dwóch grup w 

postaci warsztatów i wykładów (2 edycje) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń dla dwóch 

grup jednocześnie przez 2 prowadzących (każda grupa 25 osób)  

1) w postaci warsztatów z zakresu mobilizowania mieszkańców do 

podejmowania i prowadzenia działalności społecznej oraz wykładów 

dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych na  rzecz sołectwa do 5000 

zł (planowana data I edycji - 23 wrzesień 2017r.), 

2) w postaci warsztatów prowadzonych metodą Open Space oraz wykładu w 

oparciu o wskazówki uzyskane od uczestników I Zlotu (planowana data II 

edycji - 7 kwiecień 2018r.). 

 

Osoby składające oferty powinny przedstawić konspekt warsztatów wraz z ich 

tematyką – tą samą dla każdego prowadzącego.  

Szkolenie obejmuje jeden dzień szkoleniowy zgodnie z programem: 

Godzina Program 

SOBOTA    23.09.2017 ; 7.04.2018 

 

9:00 Przyjazd uczestników na miejsce, rejestracja i serwis kawowy 

9:30 Powitanie i omówienie idei zlotów – podział na grupy warsztatowe 

10:00 – 12:00 I część warsztatów 

12:00 – 12:15 Przerwa – serwis kawowy 

12:15 – 14:00 II część warsztatów 

14:00 – 15:30 Obiad 

15:30– 16:30 Wykład 

Zajęcia w każdej grupie prowadzone będą przez 1 trenera. 

Zajęcia muszą być prowadzone z wykorzystaniem form wymagających jak największego 

aktywnego udziału uczestników i z zastosowaniem metod warsztatowych sprzyjających 

kształtowaniu umiejętności i postaw. Metody i formy pracy muszą być zróżnicowane w 

trakcie każdego warsztatu oraz muszą służyć osiąganiu celów założonych dla każdego 

warsztatu. 

2. Szkolenia muszą zostać przeprowadzone przez co najmniej dwóch trenerów, z których 

każdy posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i doświadczenie w prowadzeniu co 

najmniej 3 szkoleń w następujących obszarach: aktywizacja obszarów wiejskich lub animacja 

lub innowacje społeczne lub komunikacja lub trening kreatywności lub psychologia lub 

współpraca i partnerstwa.   

 

3. Termin i miejsce szkolenia: 

Miejsce warsztatów – teren województwa zachodniopomorskiego (w odległości nie większej 

niż 100 km od Goleniowa), informacje o dokładnym miejscu zostaną przekazane na 14 dni 

przed rozpoczęciem warsztatu. Za zapewnienie miejsca warsztatu, sal szkoleniowych, 



wyżywienia i za rekrutację uczestników odpowiada zamawiający. Planowany termin 

pierwszego szkolenia – 23 września 2017 r. Termin drugiego szkolenia – 7 kwietnia 2018 r. 

Termin ten może jeszcze ulec zmianie ze względu na procedury związane z podpisaniem 

umowy na realizację przedsięwzięcia.  

Trenerzy będą mieli zapewnione wyżywienie ujęte w powyższym programie ramowym. 

Zamówienie obejmuje również opracowanie materiałów szkoleniowych zgodnych z tematyką 

i treściami warsztatu. Treść materiałów musi zostać przekazana do akceptacji na 7 dni 

roboczych przed rozpoczęciem warsztatu na adres e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl  W 

przypadku uwag do materiałów muszą one zostać poprawione i przesłane ponownie. 

Ostateczne uzgodnienie treści i formy materiałów musi nastąpić najpóźniej na 3 dni robocze 

przed rozpoczęciem warsztatu. Nie jest akceptowane zamieszczanie w materiałach 

szkoleniowych obrazów, slajdów i prezentacji multimedialnej. Materiały muszą mieć formę 

spójnego opracowania.  

Wykład – materiały szkoleniowe w formie obrazów, slajdów z prezentacji multimedialnej. 

Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, np. papier, 

mazaki, arkusze ćwiczeniowe i inne wynikające ze specyfiki zajęć, a także komputer 

przenośny. Zamawiający zapewnia salę dla każdej grupy, na każdy warsztat wyposażoną w 

krzesła, stoły, rzutnik multimedialny, ekran (może jego funkcję pełnić jasna, niewzorzysta 

ściana), tablicę flipchart z papierem. 

 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia i dotyczyć dwóch prowadzących. 

 

5. Złożona oferta powinna zawierać: 

- nazwę i adres oferenta, 

- opis nawiązujący do zapytania ofertowego wraz z konspektem (konspekt powinien zawierać 

od 1 do 2 stron formatu A4 pisane czcionką New Times Roman rozmiar 12), 

- wartość oferty netto oraz brutto dla obu prowadzących 

- datę sporządzenia i termin ważności. 

 

6. Weryfikacja rzetelności wykonywanych usług będzie oparta o opinie uczestników 

przedstawione w ankietach.  Pełna wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona pod 

warunkiem zrealizowania zajęć zgodnie ze scenariuszem (protokolarne potwierdzenie przez 

Usługodawcę i Usługobiorcę), a także uzyskania co najmniej średniej 4,00 z ocen 

wystawionych przez uczestników. Pod uwagę będą brane wypełnione pytania od 1 do 7  

(poniżej). Do zaokrągleń będą miały zastosowanie zasady matematyczne, zaokrąglenia 

dokonuje się do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku nie uzyskania co najmniej średniej 

4,00 z ocen wystawionych przez uczestników szkolenia w ankiecie wynagrodzenie zostanie 

pomniejszone o: 

- 10% - jeżeli średnia będzie z przedziału 3,00 - 3,99, 

- 15% - jeżeli średnia będzie z przedziału 2,99 - 2,00, 

- 20% - jeżeli średnia będzie mniejsza od 2,00. 

W przypadku, gdy przebieg zajęć będzie znacząco odbiegał od scenariusza lub gdy duża 

część zaplanowanych zajęć nie zostanie zrealizowana, to wynagrodzenie zostanie 

pomniejszone o kolejne 10%. Podstawą do wyliczenia wartości obniżenia wynagrodzenia jest 

wynagrodzenie pełne. Pomniejszenia się sumują.  

Pytania w kwestionariuszu ankiety: 

1. Jak ocenia Pan/i/ poziom przygotowanie prowadzących (trenerów) do 

zajęć?  1 2 3 4 5 

2.  Jak ocenia Pan/i/ atrakcyjność metod i technik dydaktycznych 

wykorzystywanych przez prowadzących?  1 2 3 4 5 
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3. Jak ocenia Pan/i/ komunikatywność prowadzących?  1 2 3 4 5 

4. Jak ocenia Pan/i/ materiały szkoleniowe (papierowe)?  1 2 3 4 5 

5. Jak ocenia Pan/i/ organizację pracy grupy przez prowadzących? 1 2 3 4 

5 

6. Jak ocenia Pan/i/ umiejętność zaangażowania i motywowania 

wszystkich uczestników przez prowadzących?  1 2 3 4 5 

7.  Ogólna ocena pracy prowadzących (trenerów) 1 2 3 4 5 

 

7. Budżet na to zadanie, który posiada LGD to 750 zł brutto za 4 godziny warsztatów i 1 

godz. współprowadzenia wykładu na jednego szkoleniowca (jedna edycja 1500 zł brutto – 2 

szkoleniowców, dwie edycje 3000 zł brutto – 2 szkoleniowców). 

8. Termin składania ofert: do dnia 07.04.2017 r.  

 

9. O wyborze realizatora zdecyduje Zarząd LGD, biorąc pod uwagę cenę oraz wartość 

merytoryczną proponowanej usługi. Wynik wyboru zostanie umieszczony na stronie 

internetowej www.szansebezdrozy.pl w terminie do 30 kwietnia 2017r. 

 

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

11. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej. Oferty składa się drogą 

elektroniczną na adres: biuro@szansebedrozy.pl lub listownie na adres: Stowarzyszenie 

Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów lub 

osobiście w biurze LGD Plac Bramy Wolińskiej 1, Goleniów. 

Szkolenie powinno być realizowane przez dwóch szkolących jednocześnie - z takim 

samym programem, stąd firma czy osoba musi zagwarantować dwóch prowadzących. 
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