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Lublin,15.06.2016 r. 
Fundacja Absolwentow UMCS w Lublinie 
ul. Hugo KoWgtaja 3, 20-006 Lublin 
tel.: (81) 822-85-54, e-mail: biuro@faumcs.pl 
NIP: 7123149476, REGON: 060425690 

Zaproszenie do sktadania ofert na przeprowadzenie: 
Ustuga - Szkolenia z zakresu swiadomosci kompetencyjnej metodq MBTI oraz pozostate szkolenia mi^kkie 

(dedykowane szkolenia obszarowe) 
(Kod CPV 80000000-4 Ustugi edukacyjne i szkoleniowe) 

(zgodnie z Zasadq Konkurencyjnosci - opisanq w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowania wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu 

Spojnosci na lata 2014-2020) 
wg ponizszej specyfikacji 

i . Postanowienia wst^pne 
1. PostQpowanie odbywa si^ w zwiqzku z realizacjg przez Fundacja Absolwentow UMCS w Lublinie oraz 

Uniwersytet Medyczny im. Piastow SIgskich we Wrociawiu projektu „Podniesienie kompetencji studentow 
Wydziatu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu i zwi^kszenie konkurencyjnosci 
absolwentow na rynku pracy", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020, Os 
III Szkolnictwo wyzsze dIa gospodarki i rozwoju, Dziatanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyzszym, 
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spofecznego. 

2. Zamawiajgcym jest Fundacja Absolwentow LJMCS Lublinie, (ul. Hugo KoHqtaja 3, 20-006 Lublin). 
3. Zamawiajqcy nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Przedmiotowe 

zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawy PZP. 
4. Zapytanie ofertowe wraz z zatqcznikami dost^pne jest na stronach: www.umed.wroc.pl oraz www.faumcs.pl 

5. KOD CPV: 80000000-4 Usiugi edukacyjne i szkoleniowe 

I I . Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleh podnoszqcych kompetencje 
komunikacyjne - szkolenia z zakresu swiadomosci kompetencyjnej metodq MBTI (szkolenia obejmg 18 grup 
szkoleniowych t j . Igcznie 180 osob uczestniczqcych w projekcie, t j . 18 grup x 10 osob x 16 godzin na grup?) oraz 
pozostaJych szkoleh mi^kkich (dedykowanych szkoleh obszarowych) w wymiarze 56 godz./osob^ (tj. 18 grup x 
10 osob X 56 godzin na grup?). 

Czesc I: Szkolenia z zakresu swiadomosci kompetencvinei metoda MBTI 

Nazwa szkolenia Szkolenia z zakresu swiadomoki kompetencyjnej metodg 
MBTI 

llosc godzin szkoleniowych 
(1 godz. szkoleniowa - 45 minut) 

16 godz./l grupa 

llosc godzin dydaktycznych dziennie Nie mniej niz 6, nie wi^cej niz 8 

llosc grup szkoleniowych 18 

Liczba osob w grupie ok. 10 

Miejsce i system realizacji szkoleh 
Na terenie uczelni, po zaj^ciach lub/i w dni wolne od zaj^c 
uczestnikow projektu; kazdorazowo system zaj^c uzgadniany 
z Zlecajqcym szkolenie - zaj^cia na terenie Wroctawia. 

Termin realizacji szkoleh* 
1 tura: czerwiec 2016 - wrzesieh 2016 
lltura: listopad 2016 - luty 2017 
III tura: listopad 2017 - luty 2018 

Catering, serwis kawowy 
Serwis kawowy, catering zapewnia Zamawiajacy. 
W pomieszczeniu znajdowac s\q bedzie stot na ktorym bedzie 
mozliwosc przygotowania serwisu kawowego. 
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Sale/pracownie do realizacji zaj^c Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiajgcy. 

Materiaty szkoleniowe 

Wykonawca opracuje dIa uczestnikow autorskie materiaty 
szkoleniowe dedykowane do tematyki reaiizowanych szkolen. 
Materiaty przekazane b^dq uczestnikom w wersji elektronicznej. 
Materiaty powinny zawierac informacj? o dofinansowaniu 
ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spotecznego. Materiaty wymagajq akceptacji Zamawiaj^cego. 

Prowadzgcy 

Co najmniej dwie osoby prowadz^ce, ktore posiadajq: 
1. wyksztatcenie wyzsze pedagogiczne i/lub psychologiczna lub 
wyksztatcenie z uprawnieniami pedagogicznymi; 
2 CO najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe adekwatne do 
prowadzonych zaj^c zdobyte poza uczelnig, 
3. doswiadczenie w zakresie tworzenia narzQdzi i materiatow 
metodycznych do badania kompetencji i zainteresowah 
zawodowych osob dorostych zdobyte w ramach projektow 
finansowanych ze srodkow UE. 
W tym CO najmniej jednq osob? prowadzgcg, ktora: 
1. ukohczyta szkot? treningu grupowego/trenerow grupowych i 
2. posiada certyfikat praktyka MBTI® Myers Briggs Type 
Indicator® Step I i 
3. posiada minimum 500 godzin doswiadczenia w pracy ze 
studentami w zakresie doradztwa zawodowego i/lub 
prowadzenia szkoleh z zakresu kompetencji mi?kkich. 

Sposob sprawdzania efektow 

nauczania 

Warunkiem ukohczenia szkoleh jest uczestnictwo w 80 % zaj?c. 
Wszyscy uczestnicy, ktorzy otrzymajg pozytywng ocen? na 
zakohczenie udziatu w szkoleniach otrzymajg certyfikaty. 
Certyfikaty wydane przez Wykonawc? muszg spetniac minimum 
zakres danych okreslonych § 18 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie 
ksztatcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 
186). 

Wykonawca wyda 2 egzemplarze certyfikatu dIa kazdego 
uczestnika: oryginat dIa uczestnika projektu oraz kopia do 
dokumentacji projektowej. 

Dodatkowe wymagania 
Szkolenia b?dg indywidulanie dopasowane do poszczegolnych 
grup/sciezek uczestnikow, z uwzgl?dnieniem specyfiki kierunku 
studiow. 

* Zamawiajqcy zastrzega sobie zmian? terminow wynikajqcych ze zmian we wniosku o dofinansowanie. 

Czesc II: Pozostate szkolenia mi^kkie (dedykowane szkolenia obszarowe) - 56 godz./osob? - do wyboru 
sposrod 5 modutow: 

Modut I - Komunikacia z pacientem 
1. Porozumiewanie si? skoncentrowane na rozwiqzaniach - 16h 
2. Motywowanie pacjentow w procesie zdrowienia - 16h 
3. Dawanie wsparcia i podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych - 8h 
4. Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami kognitywnymi - 16h 

Modut II - Intelieencia emocjonalna 
1. Trening inteligencji emocjonalnej w oparciu o model EQ-i 2.0 - 16h 

Modut III - Postawv spoteczne 
1. Odpowiedzialnosc etyczna i spoteczna w stuzbie zdrowia - 8h 
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2. Perspektywa rownosciowa i polityka antydyskryminacyjna - 8li 

3. Wykluczanie spoleczne - budowanie postaw rozumienia i wrazliwosci - 8h 

Modut I V - Praca w trudnych warunkach. radzenie sobie ze stresem - 8h 

Modut V - Automotvwacia i przeciwdziatanie wvpaleniu zawodowemu - 8h 

Nazwa szkolenia Pozostate szkolenia mi^kkie (dedykowane szkolenia 
obszarowe) 

llosc godzin szkoleniowycli 
(1 godz. szkoleniowa - 45 minut) 

56 godz. dIa kazdego uczestnika sposrod 5 modutow 

llosc godzin dydaktycznych dziennie Nie mniej niz 6, nie wi?cej niz 8 

llosc grup szkoleniowych ok. 18 

Liczba osob w grupie ok. 10 

Miejsce i system realizacji szkoleh 
Na terenie uczelni, po zaj?ciach lub/i w dni wolne od zaj?c 
uczestnikow projektu; kazdorazowo system zaj?c uzgadniany z 
Zlecajqcym szkolenie - zaj?cia na terenie Wroctawia. 

Termin realizacji szkoleh* 
I tura: czerwiec 2016 - wrzesieh 2016 
II tura: listopad 2016 - luty 2017 
III tura: listopad 2017 - luty 2018 

Catering, serwis kawowy Serwis kawowy, catering zapewnia Zamawiajacy. 

Sale/pracownie do realizacji zaj?c Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiajacy. 

Materiaty szkoleniowe 

Wykonawca opracuje dIa uczestnikow autorskie materiaty 
szkoleniowe dedykowane do tematyki reaiizowanych szkoleh. 
Materiaty przekazane b?d^ uczestnikom w wersji elektronicznej. 
Materiaty powinny zawierac informacj? o dofinansowaniu ze 
srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spotecznego. Materiaty wymagajq akceptacji Zamawiajqcego. 

Prowadzqcy 

Co najmniej dwie osoby prowadzgce, ktore posiadajq: 
1. wyksztatcenie wyzsze pedagogiczne i/lub psychologiczna lub 
wyksztatcenie z uprawnieniami pedagogicznymi; 
2. CO najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe adekwatne do 
prowadzonych zaj?c zdobyte poza uczelni^; 
W tym CO najmniej jednq osob? prowadzqc^, ktora: 
1. ukohczyta szkot? treningu grupowego/trenerow grupowych i 
2. posiada certyfikat praktyka The EQ - i 2.0® (Model of 
Emotional Inteligence) i 
3. posiada minimum 500 godzin doswiadczenia w pracy ze 
studentami w zakresie doradztwa zawodowego i/lub 
prowadzenia szkoleh z zakresu kompetencji mi?kkich. 

Sposob sprawdzania efektow 

nauczania 

Warunkiem ukohczenia szkoleh jest uczestnictwo w 80 % zaj?c. 
Wszyscy uczestnicy, ktorzy otrzymajg pozytywnq ocen? na 
zakohczenie udziatu w szkoleniach otrzymajq certyfikaty. 
Certyfikaty wydane przez Wykonawc? muszg minimum zakres 
danych okreslonych § 18 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie ksztatcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186). 
Efekty nauczania poswiadczone zostang certyfikatami wydanymi 
przez Wykonawc? (2 egzemplarze: oryginat dIa uczestnika 
projektu oraz kopia dIa dokumentacji projektowej). 
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Dodatkowe wymagania 

Szkolenia b?dg indywidualnie dopasowane do poszczegolnych 
grup/sciezek uczestnikow. 
Sylabusy szkoleh zat^czone do oferty powinny zawierac opis 
efektow ksztatcenia, metod ich osiqgania, tresci programowych 
oraz metod weryfikacji osiggania zatozonych efektow oraz 
warunki otrzymania certyfikatu. 

* Zamawiajacy zastrzega sobie zmian? terminow wynikajgcych ze zmian we wniosku o dofinansowanie. 

I I I . INFORMACJE DODATKOWE dotyczgce zapytania ofertowego dIa cz?sci I - Szkolenia z zakresu 
swiadomosci kompetencyjnej metod^ MBTI oraz dIa cz?sci II - Pozostate szkolenia mi?kkie (dedykowane 
szkolenia obszarowe) - 56 godz./osob? - do wyboru sposrod 5 modutow. 

1. Szczegoty dotyczgce terminow zaj?c zostanq ustalone z wytonionym Wykonawcq/Wykonawcami. 
2. Zamawiajqcy dopuszcza sktadanie oferty cz?sciowej. 
3. Wykonawca b?dzie zobowigzany do oznakowania wszystkich dokumentow przekazywanych 

Uczestnikom i Zamawiaj^cemu, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi zasadami Podr?cznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

4. Limit zaangazowania personelu projektu/osob prowadzgcych zaj?cia w realizacj? wszystkich projektow 
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dziatah finansowanych z innych zrodet, w tym ze 
srodkow wtasnych Zamawiajgcego i innych podmiotow nie moze przekroczyc 276 godzin miesi?cznie 
zgodnie z trescig obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu 
Spojnosci na lata 2014-2020. Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenia personelu zaangazowanego do 
realizacji zadania w tym zakresie. B?dzie tez zobowigzany do jego aktualizacji podczas trwania umowy. 

5. Trenerem/lnstruktorem zaj?c nie moze bye osoba zatrudniona w instytucji uczestniczgcej w realizacji 
Programu Operacyjnego (rozumie si? IZ PO lub instytucj?, do ktorej IZ PO delegowata zadania zwiqzane 
z zarzqdzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, ze nie zachodzi konflikt interesow 
lub podwojne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu 
Spojnosci na lata 2014-2020). 

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie wyptat? wynagrodzenia za faktycznie przeprowadzone zaj?cia 
na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz pod warunkiem przekazania przez Instytucj? 
Posredniczgca - NCBiR srodkow na wydzielone konto do obstugi projektu; 

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia procedury zapytania ofertowego bez podawania 
przyczyny. 

8. Wedtug § 13 ust 1 pkt 20 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i ustug zwolnione z podatku VAT 
ustugi ksztatcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze 
srodkow publicznych oraz swiadczenie ustug i dostaw? towarow scisle z tymi ustugami zwiqzane. 

9. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ustugi szkoleniowe opisane w niniejszym zapytaniu sq w co najmniej 70% 
finansowane ze srodkow publicznych. 

I V . Warunki udziatu w postQpowaniu. 
Cz^sc I: Szkolenia z zakresu swiadomosci kompetencyjnej metodq MBTI 
1. o udzielenie zamowienia mogq ubiegac si?: 

a) Wykonawcy nie powiqzani z Zamawiajgcym osobowo lub kapitatowo, przez co rozumie si? wzajemne 
powiqzania mi?dzy Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowigzah w imieniu 
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwigzane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcg polegajqce 
wszczegolnosci na: 

• Uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej; 
• Posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji; 
• Petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajgcego, prokurenta, petnomocnika; 
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• Pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie Zatgcznika nr. 2 

b) Wykonawcy. ktorzy spetniaia nastgpujace warunki: 
• posiadajq uprawnienia do wykonywania dziatalnosci obj?tej zapytaniem - weryfikowane na 

podstawie wyciggu CEIDG lub wydruku KRS. 
• posiadajq wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewodzkie Urz?dy 

Pracy - weryfikowane na podstawie kserokopii wpisu do rejestru poswiadczonej za zgodnosc 
z oryginatem. 

• dysponujg potencjatem ekonomicznym i technicznym pozwalajgcym na realizacj? zamowienia -
weryfikowane na podstawie Zatqcznika nr. 4 

• dysponujq osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamowienia spetniaj^cymi kryteria opisane 
w Cz?sci II Przedmiotu zamowienia (tabela) - weryfikowane na podstawie zatqczonych do 
formularza ofertowego CV prowadzgcych. 

2. Ocena spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu b?dzie przeprowadzona w oparciu o przedtozone 
przez Wykonawc? dokumenty i oswiadczenia. 

3. Oferty Wykonawcow, ktorzy przedtozg dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgcy spetnienia 
wymaganych warunkow zostang dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. 

CzQsc II - pozostate szkolenia mi^kkie (dedykowane szkolenia obszarowe) 
1. o udzielenie zamowienia mog^ ubiegac s'lq: 

a) Wykonawcy nie powi^zani z Zamawiaj^cym osobowo lub kapitatowo, przez co rozumie si? wzajemne 
powigzania mi?dzy Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzah w imieniu 
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwigzane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcg polegajgce 
wszczegolnosci na: 

• Uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej; 
• Posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji; 
• Petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajqcego, prokurenta, petnomocnika; 
• Pozostawaniu w zwiqzku matzenskim, w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie Zatqcznika nr. 2 

b) Wykonawcy, ktorzy spetniaia nastepujace warunki: 
• posiadajq uprawnienia do wykonywania dziatalnosci obj?tej zapytaniem - weryfikowane na 

podstawie wyciggu CEIDG lub wydruku KRS. 
• posiadajq wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewodzkie Urz?dy 

Pracy - weryfikowane na podstawie kserokopii wpisu do rejestru poswiadczonej za zgodnosc z 
oryginatem. 

• dysponujq niezb?dnq wiedzq i doswiadczeniem (min. 3 ustugi w obszarze zgodnym z tematykq 
szkoleh obj?tych cz. II niniejszego zapytania) - weryfikowane na podstawie Zatgcznika nr. 3 oraz 
dokumentow poswiadczaj^cych wykonanie ustugi czyli referencji lub dokumentow 
rownowaznych. 

• dysponujq potencjatem ekonomicznym i technicznym pozwalajgcym na realizacj? zamowienia -
weryfikowane na podstawie Zatqcznika nr. 4 

• dysponujg osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamowienia spetniajgcymi kryteria opisane 
w Cz?sci II Przedmiotu zamowienia (tabela) - weryfikowane na podstawie zatgczonych do 
formularza ofertowego CV prowadzgcych. 

• przedstawig sylabusy szkoleh wraz z opisem efektow ksztatcenia, metod ich osiggania, tresci 
programowych oraz metod weryfikacji osiqgania zatozonych efektow, a takze warunkow 
otrzymania certyfikatu - weryfikowane na podstawie zatgczanych do formularza ofertowego 
dokumentow. 

2. Ocena spetnienia warunkow udziatu w post?powaniu b?dzie przeprowadzona w oparciu o przedtozone 
przez Wykonawc? dokumenty i oswiadczenia. 
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3. Oferty Wykonawcow, ktorzy przedtozg dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgcy spetnienie wymaganycti 
warunkow zostang dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. 

IV. Termin i miejsce ztozenia oferty 
Ofert? nalezy ztozyc w formie elektronicznej oraz pisemnej, przy czym: 

• wersj? elektroniczng do dnia 22.06.2016 r. do godziny 15:00 na adres projektwroclaw@faumcs.pl, a 
• wersj? pisemng do 23.06.2016 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Fundacji Absolwentow UMCS ul. 

Dobrzahskiego 1/1.2, 20-262 Lublin. 

V. Termin zwigzania ofertg 
Oferent zwigzany jest ofertq przez 30 dni od dnia ztozenia oferty. 

VI. Sposob porozumienia si? Zamawiajgcego z Oferentami 
Dodatkowycti informacji udziela Pani Joanna Wasgg - pod numerem telefonu (81) 822-85-54, e-mail: 
proiektwroclaw@faumcs.pl lub biuro@faumcs.pl 

VII. Oferta 
1. Papierowa wersja oferty powinna bye sporzgdzona czytelnie w j?zyku polskim i umieszczona w zaklejonej 

kopercie z podaniem danych adresowych oferenta i adnotacjq: 

„0ferta na przeprowadzenie szkoleh z zakresu swiadomosci kompetencyjnej metodg MBTI oraz pozostatych 
szkoleh mi?kkich (dedykowane szkolenia obszarowe) 
Dokumentacja do ..(1/ I i 11/ ll)cz?sci zamowienia. 

2. Wykonawca moze ztozyc tyiko jednq ofert?. 
3. Ofert? nalezy ztozyc w formie pisemnej i elektronicznej. Strony oferty powinny bye ponumerowane, 

trwale spi?te. 
4. Oferta Wykonawcy oraz zatgczniki muszg bye podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 
nalezy dotgczyc petnomocnictwo do sktadania ofert w imieniu Wykonawcy. 

5. Wszystkie wymagane dokumenty muszg bye ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc 
z oryginatem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Zamawiajqey dopuszcza sktadanie ofert cz?sciowych: na Cz?sc I lub Cz?sc II lub Cz?sc I i 11 

VIII. Ocena ofert 
1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena formalna i II etap - ocena merytoryczna. 
2. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spetniajg formalne wymagania wynikajqce z tresci 

zapytania ofertowego. 
3. Zamawiajgcy odrzuca oferty, jezeli: 

a. oferta zostata ztozona po wyznaczonym terminie lub/i w niewtasciwym miejscu, 
b. do oferty nie zatgczono wszystkich wymaganych dokumentow, 
c. oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikajgcymi z zapytania ofertowego. 

4. Oferty spetniajqce kryteria oceny formalnej zostang dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru 
oferty najkorzystniejszej. 

5. Kryteria oceny i ich znaczenie: 

Zamawiajacy dokona wyboru na podstawie nast?pujqcych kryteriow: 
a) W odniesieniu do Cz?sci I - Szkolenia z zakresu swiadomosci kompetencyjnej metodq MBTI- 16 

godz./grup? 
• Cena - 60 pkt 

• Potencjat Oferenta stanowiqcy gwarancje realizacji szkoleh - 40 pkt. 

I. W ramach kryterium „Cena" Zamawiajacy przyzna punkty wg nast?pujgcego wzoru 
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Cena oferowana brutto najtahszej oferty 

llosc punktow = X 60 pkt 

Cena ofertowa brutto ocenianej oferty 

II. W ramach kryterium „Potencjat Oferenta stanowiqcy gwarancje realizacji szkoleri" Zamawiajqcy 
b?dzie przyznawal punkty wg ponizszych kryteriow: 
a) 10 pkt. za posiadanie certyfikat praktyka MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step II, 
b) 10 pkt. za kazde 200 godzin szkoleh dIa studentow przeprowadzonych z wykorzystaniem metody 
MBTI, ponad minimainq liczb? okreslonq w warunkach wejsciowych (500 godzin) ale nie wi^cej niz 30 pkt. 

W celu przyznania punktow w ramach kryterium „Potencjat Oferenta stanowigcy gwarancje realizacji 
szkoleh" dodatkowo oferent zobowigzany jest do przedtozenia: 

• Potwierdzonego za zgodnosc z oryginatem certyfikatu praktyka MBTI® Myers Briggs Type 
Indicator® Step II, 

• stosownych dokumentow poswiadczajqcych wykonanie/przeprowadzenie szkoleh z 
wykorzystaniem metody MBTI. 

b) W odniesieniu do Cz^sci II - pozostate szkolenia mifkkie (dedykowane szkolenia obszarowe - 56 
godz./osob? - do wyboru sposrod 5 modutow 

• Cena - 60 pkt 
• Potencjat Oferenta stanowiqcy gwarancje realizacji sciezki certyfikacyjnej szkoleri - 40 pkt. 

I. W ramach kryterium „Cena" Zamawiajgcy przyzna punkty wg nast?pujgcego wzoru 

Cena oferowana brutto najtahszej oferty 
llosc punktow = X 60 pkt 

Cena ofertowa brutto ocenianej oferty 

II. W ramach kryterium „Potencjat Oferenta stanowiqcy gwarancje realizacji sciezki certyfikacyjnej 
szkoleri" Zamawiajqcy b?dzie przyznawat punkty wg ponizszych kryteriow: 
a) 10 pkt. za 4 i wi?cej opracowanych i przeprowadzonych autorskich szkoleh z zakresu obj?tego 
zapytaniem ofertowym albo 
b) 20 pkt. za min. 6 i wi?cej opracowanych i przeprowadzonych autorskich szkoleh z zakresu obj?tego 
zapytaniem ofertowym albo 
c) 30 pkt. za 10 i wi?cej opracowanych i przeprowadzonych autorskich szkoleh z zakresu obj?tego 
zapytaniem ofertowym oraz 
d) 10 pkt. za doswiadczenie Oferenta lub osoby, ktorg dysponuje Ofert w zakresie prowadzenia szkoleh 
mi?kkich dIa pracownikow sluzby zdrowia (min. 50 godz. szkoleri). 

W celu przyznania punktow w ramach kryterium „Potencjat Oferenta stanowigcy gwarancje realizacji 
sciezki certyfikacyjnej szkoleh" dodatkowo oferent zobowigzany jest do przedtozenia: 

• stosownych dokumentow poswiadczajqcych wykonanie/przeprowadzenie autorskich programow 
szkoleh zatgczanych do oferty w celu uzyskania punktow przy ocenie merytorycznej (na podstawie 
przedtozonego oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem dokumentu 
potwierdzajqcego przeprowadzenie szkoleh) lub/i 

• stosownych dokumentow poswiadczajgcych wykonanie/przeprowadzenie szkoleh mi^kkich dIa 
pracownikow stuzby zdrowia. 

Ocenie podlegac b?dg Oferty zgodne z kryteriami oceny z pkt. VIII.5 Zaproszenia do sktadania ofert. 

6. Wybor najkorzystniejszej oferty odbywa s\q na posiedzeniu komisji oceniajgcej oferty sktadajqcej s'lq 
z pracownikow Zamawiajgcego. 
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