Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2019
w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030 PROO –
priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019.
1. Zamawiający
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
NIP 676-173-65-97
mail: biuro@ksm.org.pl
tel. 570 753 770

2. Przedmiot zamówienia.
Przeprowadzenie szkoleń, seminarium oraz warsztatów na terenie Polski.
Przedmiot został podzielny na 6 części:
1 część : 18 dni szkoleniowych – 6 weekendów (2 cykle po 3 weekendy) – zakres szkolenia nr 1
2 część : 18 dni szkoleniowych – 6 weekendów (2 cykle po 3 weekendy) – zakres szkolenia nr 2
3 część : 18 dni szkoleniowych – 6 weekendów (2 cykle po 3 weekendy) – zakres szkolenia nr 3
4 część : 18 dni szkoleniowych – 6 weekendów (2 cykle po 3 weekendy) – zakres szkolenia nr 4
5 część : 1 dzień szkoleniowy – Seminarium - zakres seminarium nr 1
6 część : 6 dni szkoleniowych – 2 rodzaje warsztatów (po 3 warsztaty z każdego zakresu) –
zakres warsztatu nr 1 i zakres warsztatu nr 2

Zakres szkolenia nr 1 – Szkolenia dotyczące budowania sprawnego zespołu i skutecznego
zarządzania.
a) Najem Sali szkoleniowej, zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników szkolenia (piątek,
sobota, niedziela) na terenie Polski. Jeden cykl adresowany jest dla 15 tych samych uczestników.
b) przeprowadzenie 24 godz. szkoleniowych przez 2 trenerów podczas weekendu
specjalizujących się w zakresie tematyki budowania i zarządzania zespołem. Szkolenia
nastawione są na zdobycie umiejętności m.in. w zakresie: komunikowania, przywództwa,
motywowania, delegowania obowiązków, przekazywania wiedzy i kształtowania następców.
c) opracowanie materiału szkoleniowego na cykl szkolenia.
Zakres szkolenia nr 2 – Szkolenia tematyczne – finansowe, rachunkowe, prawne.
a) Najem Sali szkoleniowej, zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników szkolenia (piątek,
sobota, niedziela) na terenie Polski. Jeden weekend adresowany jest dla 15 uczestników.

b) przeprowadzenie 24 godz. szkoleniowych przez 2 trenerów podczas weekendu
specjalizujących się w zakresie tematyki finansowej, rachunkowej i prawnej organizacji
pozarządowych. Szkolenia nastawione są na zdobycie wiedzy m.in. w zakresie: uwarunkowania
prawne najistotniejsze z punktu widzenia kościelnej osoby prawnej, obowiązki wynikające z
takiej podmiotowości, zasady prowadzenia rozliczeń w stowarzyszeniu, obowiązki
stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, obowiązki wiążące się z zatrudnieniem
pracowników oraz metody rozliczania projektów.
c) opracowanie materiału szkoleniowego na cykl szkolenia.
Zakres szkolenia nr 3 – Szkolenia medialne.
a) Najem Sali szkoleniowej, zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników szkolenia (piątek,
sobota, niedziela) na terenie Polski. Jeden cykl adresowany jest dla 15 tych samych uczestników.
b) przeprowadzenie 24 godz. szkoleniowych przez 2 trenerów podczas weekendu
specjalizujących się w zakresie tematyki przygotowywania do tworzenia materiałów
multimedialnych, relacji wydarzeń i materiałów prasowych. Szkolenia nastawione są na
zdobycie wiedzy m.in. w zakresie: tworzenia relacji video, przygotowywania materiałów
graficznych, skutecznego prowadzenia działań w mediach społecznościowych.
c) opracowanie materiału szkoleniowego na cykl szkolenia.
Zakres szkolenia nr 4 – Szkolenia dotyczące tworzenia i zarządzania projektami.
a) Najem Sali szkoleniowej, zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników szkolenia (piątek,
sobota, niedziela) na terenie Polski. Jeden cykl adresowany jest dla 15 tych samych uczestników.
b) przeprowadzenie 24 godz. szkoleniowych przez 2 trenerów podczas weekendu
specjalizujących się w zakresie tematyki tworzenia projektów oraz prowadzenia sprawnej pracy
metodą projektową. Szkolenia nastawione są na zdobycie wiedzy m.in. w zakresie: pracy metoda
projektową, planowania projektu, zarządzania projektu w czasie, sposobu ewaluacji projektu,
zarządzania kryzysowego w projekcie.
c) opracowanie materiału szkoleniowego na cykl szkolenia.
Zakres seminarium nr 1 – Seminarium – działanie organizacji pozarządowej.
a) wynajem sali z oprzyrządowaniem multimedialnym i nagłośnieniem wraz z organizacją
cateringu dla 80 uczestników seminarium,
b) wykład dwóch specjalistów w zakresie tematycznym: budowanie wspólnoty i realizacji misji
KSM jako organizacji pozarządowej.
Zakres warsztatu nr 1 – Warsztaty – pozyskiwanie środków na działalność.
a) wynajem sali z oprzyrządowaniem multimedialnym i nagłośnieniem wraz z organizacją
cateringu dla 50 uczestników warsztatu.
przeprowadzenie 8 godz. szkoleniowych przez 1 trenera podczas jednego dnia specjalizującego
się w zakresie tematyki budowania i zarządzania zespołem. Warsztat nastawiony jest na
przekazanie wiedzy m.in. w zakresie: pracy metodą projektu, specyfiki opracowywania
konkretnych projektów działań/ wniosków o dofinansowanie.
c) opracowanie materiału szkoleniowego.
Zakres warsztatu nr 2 – Warsztaty – budowanie skutecznego zespołu.
a) wynajem sali z oprzyrządowaniem multimedialnym i nagłośnieniem wraz z organizacją
cateringu dla 50 uczestników warsztatu.

b) przeprowadzenie 8 godz. szkoleniowych przez 1 trenera podczas jednego dnia
specjalizującego się w zakresie tematyki skutecznego działania i opracowywania planów pracy.
c) opracowanie materiału szkoleniowego.

Przedmiot zamówienia realizowany może być w częściach. Oferent może złożyć ofertę na
przeprowadzenie co najmniej trzech części zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia.
•
•

Szkolenia, seminarium, warsztaty będą prowadzane w terminie od 15 listopada 2019 do
września 2021 r.
Indywidualne terminy szkoleń, seminarium i warsztatów zostaną ustalone
z poszczególnymi wykonawcami których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze w
danej części zamówienia przed zawarciem umowy.

5. Miejsce i termin złożenia oraz otwarcia oferty.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2019 r. do godz.
10.00 w Biurze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ul. Krasickiego 16, 05-070 Sulejówek.
Oferty zostaną otwarte w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 11.30 w Biurze Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, ul. Krasickiego 16, 05-070 Sulejówek. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach szczegółowo
określonych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia dostępnej na stronie
internetowej zamawiającego.

