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Poznań 31.08.2018 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu jako partner projektu „Wielkopolskie 
Centrum Arbitrażu i Mediacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Nr umowy POWR.02.17.00-00-0083/17-00 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: 
  
1. Opis przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji 

gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, mediatorów na terenie 
Wielkopolski. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu  wiedzy uczestników. Szkolenia 
są zaplanowane jako 2 dniowe spotkania (2 x 8 h..). Planowanych jest 8 szkoleń: 3 dla 
przedstawicieli sądownictwa, 2 dla przedstawicieli prokuratury i 3 dla mediatorów. 
Każde ze szkoleń prowadzić powinno prowadzić jednocześnie 2 trenerów metodą 
wykładowo-warsztatową.  

2. Wymagania: 
a. Prowadzący szkolenie musi wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia 

mediacji gospodarczych w okresie ostatnich pełnych 3 lat oraz kompetencjami i 
doświadczeniem trenerskimw prowadzeniu szkoleń / zajęć z zakresu merytorycznie 
zbieżnego w okresie ostatnich 3 pełnych lat. 

b. Oferent udokumentuje doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia szkoleń zgodnie 
z warunkami zawartymi w ogłoszeniu oraz złoży oświadczenia zawarte w formularzu 
oferty. 

c. Program szkoleń dla każdej z grup oddzielny należy przygotować w oparciu o 
wytyczne Lewiatana. Zamawiający dostarczy materiały wybranym oferentom.  

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania konkretnych terminów i miejsc 
szkoleń oraz ich zmiany. 
 

3. Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji : ( w ostatnich 3 latach): 

• przeprowadzenie od 5 do 10 szkoleń     – 1 punkt, 

• przeprowadzenie  od 11 do 15 szkoleń  – 2 punkty, 

• przeprowadzenie  powyżej 15 szkoleń   – 4 punkty, 

• przeprowadzenie co najmniej 3 semestrów zajęć z zakresu mediacji na uczelni 

wyższej – 4 punkty, 
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• Przeprowadzenie minimum od 10 do 15 mediacji gospodarczych  rocznie w okresie 

ostatnich 3 lat – 1 pkt. 

• Przeprowadzenie powyżej 15 mediacji gospodarczych rocznie w okresie ostatnich 

3 lat – 5 pkt. 

• Wystąpienia na konferencjach o tematyce mediacyjnej – 2 punkty 

• Artykuły i opracowania własne oraz  zespołowe o tematyce mediacji cywilnych – 2 

pkt, 

• Gotowość do zmiany wcześniej ustalonych terminów 1 punkt. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny użyto następującego 
wzoru: 

W = (L+Ł)*0,5 + Cena*0,5 

L- łączna liczba punktów badanej oferty, 

Ł -1 punkt za spełnienie wszystkich warunków łącznie, 

Cena – wg. Rankingu, najdroższa oferta otrzyma jeden punkt, każda następna 0,5 pkt. 
Więcej. 

•  

5. Zamawiający przewiduje sporządzenie umowy na wykonaną usługę.  
6. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1. których treść nie odpowiada treści rozpoznania rynku lub 

2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych zapytaniu 

ofertowym. 

7. Zamawiający: Polskie Centrum Mediacji oddział w Poznaniu, ul. Mickiewicza 33/22, 
60-837 Poznań  

8. Termin realizacji zamówienia:  w okresie od 09.2018 r. DO 06.2019 r. 
9. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego 
zapytania ofertowego w   Polskim Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, ul. 
Mickiewicza 33/22, 60-837 Poznań , bądź przesłane drogą mailową na adres: 
projekty@mediacje.poznan.pl do dnia: 9 września   2018 roku, do godziny: 15 00.  

4.   Termin otwarcia ofert 
09.09.2018 o godz.15.30. 

5. Warunki płatności 
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       Płatność należności z tytułu wykonanej usługi dokonana zostanie przez 
Zamawiającego przelewem w terminie 7 dni od daty wpływu do Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany w fakturze. Za datę zapłaty 
uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

6. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Rafał Piekarski,  telefon 535 353 354, mail: projekty@mediacje.poznan.pl 

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia 
bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
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