Nowy Sącz, 23.02.2018r.
Stowarzyszenie Sursum Corda
ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441 19 94
biuro@sc.org.pl
www.sc.org.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2018
(dotyczy przeprowadzenia Treningu Zastępowania Agresji w Zakładzie Karnym w

Trzebini)

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Sursum Corda
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 7371871649, REGON: 492689747, KRS: 0000020382.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 30-godzinnego Treningu Zastępowania Agresji

(TZA) dla ok. 8 osób – osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini, w ramach projektu „Centrum Pomocy
Postpenitencjarnej” finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości.
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- przedmiot zamówienia: przeprowadzenie 30-godzinnego Treningu Zastępowania Agresji dla 8 osadzonych
w Zakładzie Karnym w Trzebini, którzy w najbliższym czasie mają opuścić zakład karny (zgodnie z art. 164 §1 k.k.w.),
- termin realizacji: od pierwszego tygodnia kwietnia do ostatniego tygodnia listopada 2018 roku,
- liczba prowadzących: 2 osoby, posiadające ukończony specjalistyczny kurs, który uprawnia ich do prowadzenia zajęć
TZA,
- cel zajęć: wzmacnianie zdrowych mechanizmów radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym oraz
zwiększanie zdolności do oceny moralnej. Uczestnicy nauczą się identyfikować czynniki wyzwalające u nich reakcje
agresywne, używać technik redukcji pobudzenia i zastępowania reakcji agresywnych reakcjami akceptowanymi
społecznie.

3.
4.

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od pierwszego tygodnia kwietnia do ostatniego tygodnia listopada 2018 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, regon,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.
3.
4.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: klesniak@sc.org.pl wraz
z załączonymi kserokopiami certyfikatów potwierdzających ukończenie specjalistycznego kursu przez prowadzących
TZA. Termin składania ofert: 09.03.2018r.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.03.2018r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy oferentów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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5.
6.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sc.org.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 90%
2 – Doświadczenie oferenta 10%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
poszczególnych oferentów.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Leśniak pod numerem telefonu (18) 441 19 94 oraz adresem email:
klesniak@sc.org.pl.
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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