Warszawa, 26.07.2021 r.

ZAPYTANIE OTWARTE
na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oczekujących dziecka
w badaniu interwencyjnym
W.Ps-360/34/2021

1. ZAMAWIAJĄCY
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Faculty of Psychology, University of Warsaw)
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa/ Warsaw

REGON 24000001258

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

NIP: 525-001-12-66

Ewa Komorowska

fax (22) 635-79-91

email: ewa.komorowska@psych.uw.edu.pl

www.psych.uw.edu.pl

tel. : 505 718 182

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów w badaniu
interwencyjnym prowadzonym w schemacie randomizowanej kontrolowanej próby dla rodziców
oczekujących dziecka. Badanie prowadzone jest w ramach grantu PolkaNorski, kierowanego przez
prof. dr hab. Ewę Haman (UMO-2019/34/H/HS6/00615).
Celem pierwszego warsztatu (warsztatu interwencyjnego) będzie dostarczenie rodzicom wiedzy na
temat wspierania rozwoju językowego dzieci dwujęzycznych. Podczas warsztatu interwencyjnego
rodzice dowiedzą się w jaki sposób mogą zadbać o to, by środowisko językowe, w którym będą rozwijać
się ich dzieci było bogate, oraz jak od pierwszych dni życia dzieci wspierać ich rozwój językowy. Treść
merytoryczna tego warsztatu (opracowana na podstawie systematycznej i szczegółowej analizy
literatury naukowej dotyczącej wspierania rozwoju językowego małych dzieci przez rodziców) wraz z
propozycjami formy jej przekazania zostanie w całości dostarczona przez Zamawiającego. W zakresie
warsztatu interwencyjnego wykonawca udzieli konsultacji mających na celu dostosowanie formy
warsztatu tak, aby była jak najbardziej atrakcyjna dla uczestników oraz maksymalizowała korzyści
płynące z uczestnictwa w warsztacie.

Drugi warsztat ma mieć charakter kontrolny. Jego tematyka ma dotyczyć form wspierania przez
rodziców dowolnego (proponowanego przez wykonawcę) aspektu rozwoju niemowlęcia (np. snu,
karmienia, rozwoju ruchowego) i w żadnym stopniu nie wiązać się z językiem ani komunikacją. Forma
zaś ma być dokładnie taka sama, jak ostateczna forma, którą przyjmie warsztat interwencyjny (te same
proporcje wykładów i ćwiczeń, te same typy ćwiczeń - aktywizacji dla rodziców, podobne zadania do
wykonania pomiędzy spotkaniami itd.). Ten warsztat w całości przygotowany przez wykonawcę ma
również opierać się na wynikach badań i aktualnym stanie wiedzy naukowej w dziedzinie, której będzie
dotyczył. Zarówno tematyka warsztatu kontrolnego jak i jego ostateczna forma muszą zostać
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Założenia dot. warsztatów:
1. Oba warsztaty (interwencyjny i kontrolny) mają zostać przeprowadzone on-line przez
wykonawcę, każdy z nich 5-krotnie (dla różnych grup uczestników).
2. Mają mieć formę angażującą uczestników, zawierać ćwiczenia i zadania do wykonania w
trakcie warsztatu oraz propozycje aktywności dla uczestników pomiędzy poszczególnymi
spotkaniami.
3. Wykonawca dopuści możliwość nagrania kilkuminutowych mini-wykładów, które miałyby
stanowić element warsztatów. Wydział Psychologii UW zapewni odpowiednią platformę do
przeprowadzenia warsztatów. Zamawiający będzie uczestniczyć w warsztatach w roli
obserwatora.
Zamówienie obejmuje realizację dwóch warsztatów, która będzie obejmowała:
1. stworzenie warsztatu kontrolnego dotyczącego rozwoju niemowlęcia w sferze niezwiązanej z
językiem (przykładowa tematyka: wzorce snu lub karmienia niemowląt, wspieranie aktywności
ruchowej niemowląt itp.);
2. przygotowanie materiałów, które zostaną przekazane rodzicom uczestniczącym w warsztacie
kontrolnym. Zadaniem Wykonawcy będzie również przygotowanie pytań, które pozwolą
sprawdzić skuteczność warsztatu kontrolnego.
3. pomoc w przygotowaniu formy warsztatu językowego (ćwiczenia, sposoby aktywizacji
uczestników, forma prezentacji) oraz pomoc w przygotowaniu materiałów, które zostaną
przekazane rodzicom uczestniczącym w warsztacie językowym (zawartość merytoryczna
warsztatu językowego oraz materiałów dla rodziców biorących w nim udział zostanie
dostarczona przez Zamawiającego);
Warsztaty powinny zostać przeprowadzone 5-krotnie (dla różnych grup) w okresie od października
2021 r. do listopada 2022 r. Dokładne terminy będą uzgadniane między Wykonawcą i Zamawiającym.
Każdy warsztat składał się będzie z 3 półtoragodzinnych spotkań on-line. Do października wykonywane
będą prace przygotowawcze.
Po zakończeniu warsztatu Wykonawca przekazuje uczestnikom do wypełnienia ankietę dotyczącą
satysfakcji z udziału w warsztacie przygotowaną przez Zamawiającego.
Od Wykonawcy nie oczekuje się analizy uzyskanych danych dotyczących skuteczności oraz zadowolenia
z udziału w warsztatach tzw. analizy wyników ankietowych.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:
●

Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zamówienia.

●

Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia dostaw/usług uprawniających do
wykonania zadania.

●

Przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę.

●

Dysponują potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia.

●

Udokumentują przez oświadczenie, że co najmniej jeden członek zespołu posiada
wykształcenie psychologiczne na poziomie co najmniej magistra.

●

Udokumentują umiejętności trenerskie. Wymagane jest oświadczenie o ukończeniu
dowolnego kursu trenerskiego przez min. jednego członka zespołu.

●

Udokumentują, że prowadzili co najmniej 2 różne autorskie warsztaty (w formule
bezpośredniej lub on-line) skierowane do rodziców spodziewających się dziecka lub rodziców
małych dzieci. Należy załączyć tytuły autorskich warsztatów wraz z informacją, jaka była ich
tematyka, dla jakiej grupy docelowej były przeznaczone oraz w ramach jakiej działalności były
przeprowadzane (nazwę zlecającej firmy/ własnej działalności gospodarczej/ projektu
naukowego itp.) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty. Należy dołączyć także linki do stron
internetowych z informacją o warsztacie/zaproszeń dla uczestników lub przykłady materiałów
zastosowanych w warsztacie (np. fragment nagrania, prezentacji lub przykład ćwiczenia
proponowanego uczestnikom warsztatu).

●

Udokumentują w formie oświadczenia, że przynajmniej jeden członek zespołu ma
doświadczenie w prowadzeniu spotkań on-line (np. prowadzenie indywidualnych sesji
psychologicznych/ psychoterapeutycznych/ poradniczych on-line z klientami, wykładów online lub webinarów). Należy wskazać typ prowadzonych spotkań, a także tytuł i datę (w
przypadku wykładu on-line lub webinaru) lub cel – tematykę oraz nazwę firmy, w ramach
której prowadzone były spotkania (w przypadku spotkań indywidualnych) zgodnie z
załącznikiem nr 3 do oferty.

●

Dysponują sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia transmisji on-line u każdego z
prowadzących (mikrofon, kamera oraz stabilne połączenie internetowe umożliwiające
transmisję).

Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia zapytanie jest
skierowane do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
uprawniających do wykonania zadania.
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego postępowania złożyli
oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę.

W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania ofertowego, Wykonawcy
mogą kierować zapytania o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający zobowiązany jest
odpowiedzieć niezwłocznie, tj. w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zapytania.
W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści złożonej oferty, Zamawiający może kierować
zapytania do Wykonawcy, na które Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć niezwłocznie, tj. w
ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zapytania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych
przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym oraz na podstawie informacji dostarczonych przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik 1.) oraz wymaganych materiałów poświadczających
spełnianie wymagań.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin ważności oferty powinien wynosić minimum 30 dni.
Oferta powinna obejmować:
1) cenę zamawianej usługi,
2) szczegółowe informacje o spełnianiu warunków przedstawionych w p. 4 niniejszego
ogłoszenia.

Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres:
zamowienia@psych.uw.edu.pl
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.

6. OCENA OFERT
Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w
pkt. 4.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Opis sposobu przyznawania punktów
Kryteria oceny:
Kryterium

Waga

A

Cena zamówienia brutto

60

B

Stopień naukowy doktora nauk społecznych lub wyższy w
dziedzinie psychologii (wykazany przez min. jednego członka
zespołu)

6

C

Doświadczenie członków zespołu w przeprowadzeniu
autorskich warsztatów (spotkań szkoleniowych,
aktywizujących uczestników, zawierających ćwiczenia i
zadania do wykonania) skierowanych do rodziców
spodziewających się dziecka lub rodziców małych dzieci przez
min. jednego (wskazanego imiennie) członka zespołu

24

D

Doświadczenie członków zespołu w prowadzeniu warsztatów
on-line

10

100

A. Cena zamówienia brutto
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 60 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom
za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru:
Ci = [(cena najniższa) / (cena rozpatrywanej oferty)] x 60 punktów
Ci - liczba punktów za kryterium “CENA” dla rozpatrywanej oferty
i - numer rozpatrywanej oferty
B. Stopień naukowy doktora nauk społecznych lub wyższy w dziedzinie psychologii (wykazany
przez min. jednego członka zespołu).
Kryterium temu zostaje przypisane maksymalnie 6 punktów.
Ukończone studia magisterskie - 0 punktów
Jeden lub więcej członków zespołu posiada stopień naukowy doktora nauk społecznych lub wyższy w
dziedzinie psychologii – 6 punktów.
C. Doświadczenie członków zespołu w przeprowadzeniu autorskich warsztatów (spotkań
szkoleniowych, aktywizujących uczestników, zawierających ćwiczenia i zadania do

wykonania) skierowanych do rodziców spodziewających się dziecka lub rodziców małych
dzieci min. jednego członka zespołu, udokumentowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty
Kryterium temu przypisane są maksymalnie 24 punkty.
0-2 warsztaty – 0 punktów.
3- warsztaty – 6 punktów.
4 – warsztaty – 12 punktów
5 – warsztatów – 18 punktów
6 lub powyżej – warsztatów – 24 punkty.

D. Doświadczenie członków zespołu w prowadzeniu warsztatów on-line min. jednego członka
zespołu, udokumentowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.
Kryterium temu przypisane jest maksymalnie 10 punktów.
brak doświadczenia w przeprowadzaniu warsztatów on-line – 0 punktów.
1 - warsztat on-line – 5 punktów.
2 lub powyżej – warsztatów on-line – 10 punktów.
Punkty przyznane danej ofercie w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane.
Komisja wybierze oferenta, który uzyska największą liczbę punktów.

7. DODATKOWE INFORMACJE
●
●
●
●
●

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy
z najlepszymi oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny,
Dołączona informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część
zapytania.

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego
Miejscowość ……………………… data…………………
Formularz ofertowy

na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oczekujących dziecka
w badaniu interwencyjnym

W.Ps-360/34/2021
Wykonawca: …………………………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………….
Tel. ………………….……..., e-mail ……………………………..
Nr NIP, nr REGON: …………………………
Kryteria

A. Cena zamówienia

B. Stopień naukowy doktora nauk społecznych
lub wyższy w dziedzinie psychologii (wykazany
przez min. jednego członka zespołu)

_ _ __ _ _

_ _ __ _ _

_ _ __ _ _

/Wartość
netto/

/Podatek VAT/

/Wartość
brutto/

TAK/NIE
Imię i nazwisko członka/członków zespołu oraz
stopień naukowy
………………………………………….

C. Doświadczenie członków zespołu w
przeprowadzeniu autorskich warsztatów
(spotkań szkoleniowych, aktywizujących
uczestników, zawierających ćwiczenia i zadania
do wykonania) skierowanych do rodziców
spodziewających się dziecka lub rodziców

TAK/NIE
Imię i nazwisko członka/członków zespołu:
……………………………………………

małych dzieci (dot. min. jednego członka
zespołu)

D. Doświadczenie członków zespołu w
prowadzeniu warsztatów on-line

TAK/NIE
Imię i nazwisko członka/ członków zespołu:
…………………………………………..
…………………………………………..

1. informacje o osobie sprawującej nadzór merytoryczny (kierowniku projektu w zespole
Oferenta): ……………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
●
●
●
●
●

zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję jego treść,
uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres wskazany w ofercie,
posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację usługi,
stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, opisane w tabeli powyżej,
posiadam sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zlecenia,
oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*,

●

członek zespołu ………………………….(imię i nazwisko) posiada wykształcenie psychologiczne na
poziomie co najmniej magistra,

●

członek zespołu …………………………(imię i nazwisko) ukończył kurs trenerski,

●

dysponuję sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia transmisji on-line u każdego z
prowadzących (mikrofon, kamera oraz stabilne połączenie internetowe umożliwiające
transmisję).

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
………………………………….
………………………………….
Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1 do oferty.
Lista autorskich warsztatów
Oświadczam, że przynajmniej jeden z członków mojego zespołu, który będzie realizował niniejsze
zamówienie posiada doświadczenie w prowadzeniu autorskich warsztatów skierowanych do
rodziców spodziewających się dziecka lub rodziców małych dzieci.
Zrealizowaliśmy …… autorskich warsztatów skierowanych do rodziców spodziewających się dziecka
lub rodziców małych dzieci
Lp.

Przeprowadzone warsztaty

1.

Tytuł warsztatu:
Nazwisko członka zespołu będącego autorem/współautorem warsztatu:
Typ działalności, w jakiej prowadzone były warsztaty (np. na zlecenie firmy … lub własna
działalność gospodarcza …)
Data realizacji:
Link do zaproszenia lub przykładowych materiałów warsztatowych:

2.

Tytuł warsztatu:
Nazwisko członka zespołu będącego autorem/współautorem warsztatu:
Typ działalności, w jakiej prowadzone były warsztaty (np. na zlecenie firmy … lub własna
działalność gospodarcza …)
Data realizacji:
Link do zaproszenia lub przykładowych materiałów warsztatowych:

…

Tytuł warsztatu:
Nazwisko członka zespołu będącego autorem/współautorem warsztatu:
Typ działalności, w jakiej prowadzone były warsztaty (np. na zlecenie firmy … lub własna
działalność gospodarcza …)
Data realizacji:
Link do zaproszenia lub przykładowych materiałów warsztatowych:

Załącznik nr 2 do oferty
Oświadczam, że przynajmniej jeden z członków mojego zespołu, który będzie realizował niniejsze
zamówienie, posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów on-line.
Lista zrealizowanych warsztatów on-line:
Lp.

Szczegółowe informacje

1.

Tytuł warsztatu:
Nazwisko członka zespołu będącego autorem/współautorem warsztatu:
Typ działalności, w jakiej prowadzone były warsztaty (np. na zlecenie firmy …; własna
działalność gospodarcza...):
Data realizacji:
Link do zaproszenia lub przykładowych materiałów warsztatowych:

2.

Tytuł warsztatu:
Nazwisko członka zespołu będącego autorem/współautorem warsztatu:
Typ działalności, w jakiej prowadzone były warsztaty (np. na zlecenie firmy …; własna
działalność gospodarcza...):
Data realizacji:
Link do zaproszenia lub przykładowych materiałów warsztatowych:

Załącznik nr 3 do oferty
Oświadczam, że wskazane poniżej osoby posiadają doświadczenie w prowadzeniu spotkań on-line:
prowadzenie sesji indywidualnych/ on-line z klientami/ wykładów on-line/webinarów/ (proszę
zaznaczyć właściwe).
Z poniższej tabeli proszę wybrać i wypełnić odpowiedni wiersz.
Forma pracy on-line z klientami

Prowadzenie indywidualnych
sesji psychologicznych/
psychoterapeutycznych/
poradniczych on-line

Prowadzenie webinarów lub
wykładów on-line

Szczegóły zrealizowanych przedsięwzięć (wystarczy podać jeden
przykład w każdej kategorii)
Nazwisko członka zespołu mającego doświadczenie w prowadzeniu
spotkań indywidualnych on-line:
Tematyka/cel prowadzonych spotkań:
Nazwa firmy w ramach której świadczone są/były usługi:

Nazwisko członka zespołu mającego doświadczenie w prowadzeniu
webinarów lub wykładów on-line:
Tytuł webinaru/wykładu:
Nazwisko członka zespołu prowadzącego webinar/wykład:
Data:

