
   

 

Olsztyn, 06.05.2019 r. 

 
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 
Szanowni Państwo,  

w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Grupa Olsztyńska 

Szkoła Biznesu s.c. z siedzibą w Olsztynie, Al. Warszawska 105/4H zwraca się z prośbą o 

przedstawienie informacji dotyczących szacunkowej wartości realizacji niżej opisanego 

przedmiotu zamówienia.  

 
Szacowana wartość brutto zamówienia pt. świadczenie usługi  psychologa, pedagoga, 

terapeuty, trenera oraz animatora w ramach Projektu pn. „Wybieram działanie 2” (nr 
RPWM.11.01.02-28-0014/18-00) dla następujących części: 

 
1) CZĘŚĆ I – świadczenie usługi psychologa nr 1, 
2) CZĘŚĆ II – świadczenie usługi psychologa nr 3, 
3) CZĘŚĆ III – świadczenie usługi psychologa nr 4, 
4) CZĘŚĆ IV – świadczenie usługi terapeuty TSR, 
5) CZĘŚĆ V – świadczenie usługi pedagoga, 
6) CZĘŚĆ VI – świadczenie usługi animatora, 
7) CZĘŚĆ VII – świadczenie usługi trenera Szkoły dla Rodziców, 
8) CZĘŚĆ VIII – świadczenie usługi trenera programu „Rodzina”, 
9) CZĘŚĆ IX – świadczenie usługi trenera treningu zastępowania agresji. 

 
w okresie pomiędzy: 

1. CZĘŚĆ I: czerwiec – lipiec 2019 r. (I grupa) oraz czerwiec – lipiec 2020 r. (II grupa). 
2. CZĘŚĆ II: czerwiec – listopad 2019 r. (I grupa) oraz czerwiec – listopad 2020 r. (II 

grupa). 
3. CZĘŚĆ III: czerwiec – listopad 2019 r. (I grupa) oraz czerwiec – listopad 2020 r.  

(II grupa). 
4. CZĘŚĆ IV: sierpień – listopad 2019 r. (I grupa) oraz sierpień – listopad 2020 r. (II 

grupa). 
5. CZĘŚĆ V: czerwiec – wrzesień 2019 r. (I grupa) oraz czerwiec – wrzesień 2020 r.  

(II grupa). 
6. CZĘŚĆ VI: czerwiec – listopad 2019 r. (I grupa) oraz czerwiec – listopad 2020 r.  

(II grupa). 
7. CZĘŚĆ VII: wrzesień – listopad 2019 r. (I grupa) oraz wrzesień – listopad 2020 r.  

(II grupa). 
8. CZĘŚĆ VIII: wrzesień – listopad 2019 r. (I grupa) oraz wrzesień – listopad 2020 r.  

(II grupa). 
9. CZĘŚĆ IX: wrzesień – listopad 2019 r. (I grupa) oraz wrzesień – listopad 2020 r.  

(II grupa). 
  



   

 

 
oferuję za cenę za jedną godzinę szkolenia:  
 
Część 1 - Świadczenie usługi psychologa nr 1 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
Część 2 - Świadczenie usługi psychologa nr 3: 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
Część 3 - Świadczenie usługi psychologa nr 4: 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
Część 4 - Świadczenie usługi terapeuty TSR: 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
Część 5 - Świadczenie usługi pedagoga: 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
Część 6 - Świadczenie usługi animatora: 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
Część 7 - Świadczenie usługi trenera Szkoły dla Rodziców: 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
Część 8 - Świadczenie usługi trenera programu „Rodzina”: 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
Część 9 - Świadczenie usługi trenera treningu zastępowania agresji: 
 
……………………………(PLN) brutto/godzinę 
 
 

Nazwisko, imię/nazwa 
 

 

Adres 
 

 

Podpis 
 

 

Data 
 

 

 
  



   

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Celem zamówienia jest wybór wykonawcy zamówienia obejmującego świadczenie 

usługi  psychologa, pedagoga, terapeuty, trenera oraz animatora dla 

uczestników/uczestniczek  projektu pn. „Wybieram działanie 2". 

2. Przedmiotem zamówienia jest o świadczenie usługi psychologa, pedagoga, terapeuty, 

trenera oraz animatora z uwzględnieniem podziału zamówienia na 9 części. 

1. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI I: 
1) psycholog nr 1 odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie diagnoz psychologicznych 

uczestników projektu oraz opracowanie planu pomocy osobie/rodzinie, 
2) diagnoza będzie miała za zadanie zdefiniować najistotniejsze problemy wpływające na 

wykluczenie społeczne uczestników projektu, analiza ta posłuży następnie do 
opracowania indywidualnych planów pomocy osobie/rodzinie, a uczestnikom projektu 
zaproponowane zostaną działania mające na celu poprawę ich indywidualnego 
funkcjonowania oraz funkcjonowania rodziny jako całości, 

3) przewiduje się 3 godziny na przeprowadzenie diagnozy dla każdego z 40 uczestników 
projektu, co łącznie daje 120 godzin, 

4) przewiduje się 2 godziny na opracowanie indywidualnych planów pomocy osobie/ 
rodzinie dla każdego z 40 uczestników projektu, co łącznie daje 80 godzin, 

5) diagnozy przeprowadzone zostaną w terminach: pierwsza grupa składająca się z 20 
uczestników projektu – od czerwca do lipca 2019 roku, druga grupa składająca się z 20 
uczestników projektu – od czerwca do lipca 2020 roku, 

6) opracowanie indywidualnych planów pomocy osobie/ rodzinie nastąpi w terminach: 
pierwsza grupa składająca się z 20 uczestników projektu – od czerwca do lipca 2019 
roku, druga grupa składająca się z 20 uczestników projektu – od czerwca do lipca 2020 
roku. 

2. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI II: 
1) psycholog nr 3 odpowiedzialny będzie za prowadzenie (wraz z psychologiem nr 4) 

treningu autoprezentacji, treningu umiejętności społecznych oraz treningu motywowania 
do zmiany dla 40 uczestników projektu, 

2) trening autoprezentacji prowadzony będzie 3 godziny w tygodniu przez dwa miesiące, 
razem 24 godziny dla jednej grupy (20 osób), łącznie 48 godzin dla dwóch grup; terminy 
realizacji: pierwsza grupa październik – listopad 2019 roku, druga grupa  październik – 
listopad 2020 roku, 

3) trening umiejętności społecznych obejmujący komunikację, asertywność, radzenie sobie 
z konfliktem i stresem, kształtowanie umiejętności współżycia społecznego, zarządzanie 
budżetem domowym, naukę stawiania celów i dążenia do ich osiągania, naukę 
gospodarowania czasem i sobą w czasie, prowadzony będzie 4 godziny w tygodniu przez 
sześć miesięcy, razem 96 godzin dla dwóch grup; terminy realizacji: pierwsza grupa 
czerwiec – listopad 2019 roku, druga grupa czerwiec – listopad 2020 roku, 

4) trening motywowania do zmiany prowadzony będzie 4 godziny w tygodniu przez trzy 
miesiące, razem 48 godzin dla jednej grupy (20 osób), łącznie 96 godzin dla dwóch grup; 
terminy realizacji: pierwsza grupa sierpień – październik 2019 roku, druga grupa sierpień 
– październik 2020 roku. 

3. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI III: 



   

 

1) psycholog nr 4 odpowiedzialny będzie za prowadzenie (wraz z psychologiem nr 3) 
treningu autoprezentacji, treningu umiejętności społecznych oraz treningu motywowania 
do zmiany dla 40 uczestników projektu, 

2) trening autoprezentacji prowadzony będzie 3 godziny w tygodniu przez dwa miesiące, 
razem 24 godziny dla jednej grupy (20 osób), łącznie 48 godzin dla dwóch grup; terminy 
realizacji: pierwsza grupa październik – listopad 2019 roku, druga grupa  październik – 
listopad 2020 roku, 

3) trening umiejętności społecznych obejmujący komunikację, asertywność, radzenie sobie 
z konfliktem i stresem, kształtowanie umiejętności współżycia społecznego, zarządzanie 
budżetem domowym, naukę stawiania celów i dążenia do ich osiągania, naukę 
gospodarowania czasem i sobą w czasie, prowadzony będzie 4 godziny w tygodniu przez 
sześć miesięcy, razem 96 godzin dla dwóch grup; terminy realizacji: pierwsza grupa 
czerwiec – listopad 2019 roku, druga grupa czerwiec – listopad 2020 roku, 

4) trening motywowania do zmiany prowadzony będzie 4 godziny w tygodniu przez trzy 
miesiące, razem 48 godzin dla jednej grupy (20 osób), łącznie 96 godzin dla dwóch grup; 
terminy realizacji: pierwsza grupa sierpień – październik 2019 roku, druga grupa sierpień 
– październik 2020 roku. 

4. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI IV: 
1) terapeuta TSR odpowiedzialny będzie za prowadzenie indywidualnych spotkań z 

uczestnikami projektu z wykorzystaniem metody TSR, 
2) przewiduje się 8 godzin spotkań dla każdego uczestnika projektu, łącznie 320 godzin, 
3) terminy realizacji: pierwsza grupa (20 osób) sierpień – listopad 2019 roku, druga grupa 

(20 osób) sierpień – listopad 2020 roku. 
5. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI V: 

1) pedagog odpowiedzialny będzie za prowadzenie grupowych warsztatów rozwijania pasji 
i zainteresowań, 

2) przewiduje się 3 godziny zajęć raz w tygodniu przez cztery miesiące, razem 48 godzin 
dla jednej grupy (20 osób), łącznie 96 godzin, 

3) terminy realizacji: pierwsza grupa czerwiec – wrzesień 2019 roku, druga grupa czerwiec 
– wrzesień 2020 roku. 

6. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI VI: 
1) animator odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci 

uczestników projektu w czasie trwania działań projektu, 
2) przewiduje się 400 godzin zajęć dla jednej grupy, łącznie 800 godzin, 
3) terminy realizacji: pierwsza grupa czerwiec – listopad 2019 roku, druga grupa czerwiec – 

listopad 2020 roku. 
7. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI VII: 

1) trener odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie warsztatów kształtujących 
umiejętności wychowawcze w ramach Szkoły dla Rodziców, 

2) celem warsztatów będzie podnoszenie kompetencji rodzicielskich, wspieranie rodziców 
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności 
porozumiewania się, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym 
szacunku, 

3) przewiduje się 5 godzin w tygodniu przez trzy miesiące, razem 60 godzin dla jednej 
grupy (maksymalnie 20 osób), łącznie 120 godzin, 

4) terminy realizacji: pierwsza grupa wrzesień – listopad 2019 roku, druga grupa wrzesień – 
listopad 2020 roku. 

8. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI VIII: 
1) trener odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie warsztatów kształtujących 

umiejętności wychowawcze w ramach programu Rodzina, 



   

 

2) celem warsztatów będzie wzbudzenie motywacji do zmiany zachowania, które jest 
niszczące dla innych osób i w konsekwencji dla samej osoby stosującej przemoc, a także 
dokonanie zmian w obszarze zachowań i przekonań związanych ze stosowaniem 
przemocy oraz jej zakończenie, 

3) przewiduje się 5 godzin w tygodniu przez trzy miesiące, razem 60 godzin dla jednej 
grupy (maksymalnie 20 osób), łącznie 120 godzin, 

4) terminy realizacji: pierwsza grupa wrzesień – listopad 2019 roku, druga grupa wrzesień – 
listopad 2020 roku. 

9. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI IX: 
1) trener odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie warsztatów kontroli złości, 
2) celem warsztatów będzie nabycie przez rodziców – uczestników projektu umiejętności 

radzenia sobie z własną złością, umiejętności wychowywania dzieci bez stosowania kar 
cielesnych, umiejętności stawiania granic i nieprzekraczania granic, umiejętności 
właściwej komunikacji w rodzinie, umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktu, 
umiejętności budowania i podtrzymywania więzy rodzinnych, 

3) przewiduje się 4 godziny w tygodniu przez trzy miesiące, razem 48 godzin dla jednej 
grupy (maksymalnie 20 osób), łącznie 96 godzin, 

4) terminy realizacji: pierwsza grupa wrzesień – listopad 2019 roku, druga grupa wrzesień – 
listopad 2020 roku. 

10. Przedmiot zamówienia po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu „Wybieram 
działanie 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020. Celem głównym realizowanego projektu  jest zaktywizowanie i 
podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia wykluczonych społecznie (bezrobotnych 
lub nieaktywnych zawodowo) 40 osób – mieszkańców Olsztyna. 

11. Zamawiający nie zapewnia noclegu, wyżywienia w dniach szkoleniowych oraz nie 
pokrywa kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania wykładowcy do miejsca szkolenia.  

12. Zamawiający wymaga, aby wykładowcy spełniali wymagania w zakresie posiadania 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji szkoleń z danego zakresu tematycznego: 

1) w przypadku CZĘŚCI I zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 
zamówienia posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, 
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną obejmujące pracę indywidualną i 

grupową oraz diagnozowanie dzieci i dorosłych, 
c) minimum roczne doświadczenie w budowaniu indywidualnych planów pomocy 

rodzinie, 
d) ukończone co najmniej trzy kursy i/lub szkolenia z zakresu pracy z osobami i rodzinami 

z problemem alkoholowym lub problemem przemocy, 
e) ukończony trening zastępowania agresji,  

2) w przypadku CZĘŚCI II zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 
zamówienia posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, 
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną obejmujące pracę indywidualną i 

grupową oraz diagnozowanie dzieci i dorosłych, 
c) minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów autoprezentacji, 
d) minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych, 
e) ukończone co najmniej trzy kursy i/lub szkolenia z zakresu pracy z osobami i rodzinami 

z problemem alkoholowym lub problemem przemocy, 
f) ukończony trening zastępowania agresji, 



   

 

3) w przypadku CZĘŚCI III zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 
zamówienia posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, 
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną obejmujące pracę indywidualną i 

grupową oraz diagnozowanie dzieci i dorosłych, 
c) ukończone co najmniej trzy kursy i/lub szkolenia z zakresu pracy z osobami i rodzinami 

z problemem alkoholowym lub problemem przemocy, 
d) minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów autoprezentacji dla osób 

bezrobotnych lub/i młodzieży, 
e) minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych dla 

osób bezrobotnych lub/i młodzieży, 
f) minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu treningu motywowania do zmiany, 

4) w przypadku CZĘŚCI IV zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 
zamówienia posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, 
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną obejmujące pracę indywidualną i 

grupową z wykorzystaniem metody TSR, 
c) ukończony kurs pierwszego i drugiego stopnia terapii krótkoterminowej 

skoncentrowanej na rozwiązaniach, 
d) ukończone co najmniej trzy kursy i/lub szkolenia z zakresu pracy z osobami i rodzinami 

z problemem alkoholowym lub problemem przemocy, 
e) ukończony trening zastępowania agresji, 
f) uprawnienia realizatora programu „Szkoła dla Rodziców”, 
g) doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć dla minimum 5 grup „Szkoły dla Rodziców”, 
h) uprawnienia z zakresu coachingu, 

5) w przypadku CZĘŚCI V zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 
zamówienia posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, 
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną obejmujące pracę indywidualną i 

grupową, 
c) ukończony kurs pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym, 
6) w przypadku CZĘŚCI VI zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 

zamówienia posiadającą: 
a) wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, 
b) ukończone co najmniej dwa kursy i/lub szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć 

animacyjnych, 
c) minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć jako animator czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży, 
d) minimum roczne doświadczenie w pracy z matkami i małymi dziećmi, 

7) w przypadku CZĘŚCI VII zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 
zamówienia posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika, 
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną obejmujące pracę indywidualną i 

grupową z wykorzystaniem metody TSR, 
c) ukończony kurs pierwszego i drugiego stopnia terapii krótkoterminowej 

skoncentrowanej na rozwiązaniach, 
d) ukończone co najmniej trzy kursy i/lub szkolenia z zakresu pracy z osobami i rodzinami 

z problemem alkoholowym lub problemem przemocy, 
e) ukończony kurs Praktyk treningu zastępowania agresji, 



   

 

f) uprawnienia realizatora programu „Szkoła dla Rodziców”, 
g) doświadczenie polegające na przeprowadzeniu zajęć dla minimum 5 grup „Szkoły dla 

Rodziców”, 
h) uprawnienia z zakresu coachingu, 

8) w przypadku CZĘŚCI VIII zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 
zamówienia posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psycholog lub pedagog, 
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną obejmujące pracę indywidualną i 

grupową, 
c) ukończone co najmniej trzy kursy i/lub szkolenia z zakresu pracy z osobami i rodzinami 

z problemem alkoholowym lub problemem przemocy, 
d) ukończony kurs Praktyk treningu zastępowania agresji, 
e) ukończone szkolenie z zakresu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie „Program 

Rodzina”, 
f) uprawnienia z zakresu coachingu, 

9) w przypadku CZĘŚCI IX zamówienia – dysponują osobą skierowaną do realizacji 
zamówienia posiadającą: 

a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku pedagogika lub psychologia, 
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z rodziną obejmujące pracę indywidualną i 

grupową, 
c) ukończone co najmniej trzy kursy i/lub szkolenia z zakresu pracy z osobami i rodzinami 

z problemem alkoholowym lub problemem przemocy, 
d) ukończony kurs Praktyk treningu zastępowania agresji, 
e) uprawnienia z zakresu coachingu, 
f) uprawnienia trenera treningu zastępowania agresji, 

10) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym: 
 

 

Kierownik Projektu 

Adam Ziomek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

  

 


