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Zapytanie ofertowe z dnia 25 listopada 20202 r.  na usługę szkoleniową  

pn. „Psychologiczne aspekty udziału dziecka w procedurach karnych.  

Właściwa realizacja roli kuratora reprezentującego dziecko” 

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Naczelna Rada Adwokacka 

ul. Świętojerska 16 

00-202 Warszawa 

NIP: 526-00-34-369 

www. nra.pl 

 

2. Tryb i wybór oferty 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Postępowanie nie jest prowadzone  

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu  

i przeprowadzeniu wykładu dla adwokatów z psychologicznych aspektów udziału dziecka  

w procedurach karnych z perspektywy właściwej realizacji roli kuratora reprezentującego dziecko, 

o którym mowa w art. 99 - 993 krio w zw. z art. art. 51 § 2 k.p.k. Wykład zostanie zarejestrowany 

w formie audiowizualnej i trwać będzie 90 minut zegarowych. 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji wykładu, składającego się z modułów 

tematycznych z zakresu: 

1) podstawy psychologii rozwojowej dziecka (charakterystyka faz rozwojowych); 

2) psychologiczny obraz dziecka doświadczającego krzywdzenia i jego rodziny; 
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3) psychologiczne aspekty udziału dziecka w procedurach karnych (przesłuchanie, badania 

sądowe, motywacja dziecka do udziału w czynnościach procesowych, przeciwskazania 

w zakresie udziału dziecka w czynnościach procesowych, przygotowanie dziecka i jego 

opiekunów do udziału w czynnościach procesowych); 

4) relacja kurator reprezentujący dziecko – dziecko; 

5) relacja kurator reprezentujący dziecko - tzw. „rodzic niekrzywdzący”; 

6) metodyka pracy kuratora reprezentującego dziecko - aspekty psychologiczne. 

 

Prelekcja w przeważającej części powinna skupiać się na aspektach praktycznych ww. zagadnień. 

 

4.2. Usługa, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie wykładu według dodatkowych wytycznych i sugestii 

Zamawiającego; 

2) przygotowanie propozycji realizacji wykładu w formie szczegółowego konspektu wraz  

ze wskazaniem konkretnych metod pracy, w tym z obowiązkowym przygotowaniem  

i wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (np. PowerPoint) i przekazanie ich nie 

później niż na 5 dni kalendarzowych przed terminem rejestracji wykładu w formie 

audiowizualnej; 

3) udzielenie, z chwilą wykonania zlecenia,  na rzecz Zamawiającego niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z przedmiotu zlecenia wraz 

z zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych na wskazanych polach 

eksploatacji; 

4) zgodę na rejestrację wykładu w formie audiowizualnej oraz wizerunku Wykonawcy; 

5) współpracę w zakresie opracowania wykładu w formie audiowizualnej, w szczególności 

w zakresie jego montażu oraz wyboru istotnych elementów wykładu; 

6) terminową realizacji przedmiotu zamówienie w określonym zakresie usługi  

z zapewnieniem należytej staranności według swojej najlepszej wiedzy fachowej; 

7) wykonanie zlecenia bez udziału podwykonawców. 

 

4.3. Wykład zostanie zrealizowany w Warszawie. Z uwagi na sytuację epidemiczną w wykładzie 

będą brać udział wyłącznie osoby nagrywające prelekcje w formie audiowizualnej  

oraz koordynator projektu ze strony Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia ewentualnych 

przejazdów, noclegów a także zwrotu poniesionych kosztów w związku z ewentualnymi 

przejazdami, noclegami. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem 

wykładu jak np. make-up Wykonawcy. Koszty związane  z zapewnieniem pomieszczeń dla 
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celów związanych z przeprowadzeniem wykładu jak również  z rejestrację wykładu w formie 

audiowizualnej ponosi Zamawiający.         

                

4.4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 21.12.2020 roku zgodnie  

z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem, obejmującym również soboty i niedzielę. 
 

4.5. Z Wykonawcą będzie podpisana umowa zlecenia/współpracy. Rozliczenie za wykonanie 

przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu usługi. 
 

4.6. W przypadku utrzymywania się o obostrzeń, związanych z sytuacją epidemiczną kraju, 

dopuszczalna jest modyfikacja ustaleń i formuły realizacji w toku bieżących i roboczych 

kontaktów, w zależności od ogólnych wytycznych i zaleceń Rządu RP, MZ oraz sanepidu  

i możliwości organizacyjnych Zamawiającego. 
 

4.7. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani 

Monika Horna-Cieślak – monika.horna-cieslak@adwokatura.pl 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają niezbędne warunki: 

1) posiadają wykształcenie wyższe, kierunkowe: psychologia, pedagogika, seksuologia; 

2) mają co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy zawodowej w obszarze pomocy dzieciom 

krzywdzonym i ich rodzinom; 

3) posiadają wiedzę na temat udziału dziecka w procedurach karnych oraz instytucji kuratora 

reprezentującego dziecko;  

4) mają doświadczenie w tworzeniu scenariuszy szkoleń i skryptów/materiałów 

szkoleniowych; 

5) biegle obsługują komputer/laptop (poziom minimum: obsługa PPT, Excel, Word, internet). 

 

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty  

6.1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 
 

6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty pozostają po stronie 

Wykonawcy. 
 

6.3. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania; 

b) szczegółowy konspekt wykładu wraz ze wskazaniem konkretnych metod pracy,  

w tym z obowiązkowym przygotowaniem prezentacji multimedialnej (np. PowerPoint); 
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c) kopie dokumentów poświadczających spełnianie niezbędnych warunków do udziału  

w postępowaniu; 

d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych wg wzoru - Załącznik nr 2. 
 

6.4. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2020 r., godz. 13:00, 

mailowo na adres: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane.  

Liczy się data wpłynięcia oferty do skrzynki. 
 

6.5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 

6.6. Po terminie składania ofert, Oferent może zmienić złożoną ofertę wyłącznie na prośbę 

Zamawiającego niezbędnych uzupełnień. 
 

6.7. Termin związana ofertą: 5 dni kalendarzowych od daty końcowej składania ofert. 

 

7. Ocena ofert 

7.1. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy  

w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w zapytaniu. 
 

7.2. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań obowiązkowych będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty. 
 

7.3. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej  

w oparciu o poniższe kryteria. 

 

8. Kryteria i wartości oceny ofert oraz procedura wyboru oferty 

8.1. Cena 50% - rozumiana jako wycena usługi szkoleniowej, liczona wg wzoru: 

najniższa oferowana cena: cena oferty badanej x 50 

1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku) oraz uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zamówienia oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych 

jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka 

jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą 

organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez 

Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.  
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2) Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki itp. 

Cena ofertowa musi zawierać całkowitą wartość kosztów zlecenia zawierającą w sobie 

wszystkie leżące po stronie Wykonawcy obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe 

wymagane obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem aktualnego stanu 

prawnego Wykonawcy, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający 

zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

8.2. Doświadczenie 40% - rozumiane jako długość stażu pracy w zawodzie, biorąc pod uwagę 

pełnione funkcje osoby przewidzianej/zgłaszającej się do realizacji zamówienia, a związane 

merytorycznie z przedmiotem zamówienia i składanej oferty, liczone w latach i wg poniższych 

zasad: 

a) staż pracy 3 - 4 lata –10 pkt; 

b) staż pracy 5 - 7 lat – 20 pkt; 

c) staż pracy 8 - 9 lat – 30 pkt; 

d) staż pracy 10 lat i więcej – 40 pkt 
 

8.3. Dodatkowe punkty 10% (10 punktów) za aktualnie prowadzoną działalność zawodową  

w obszarze pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. 
 

8.4. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 

(100%). 
 

8.5. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi zainteresowanych pisemnie (mailowo) przed 

upływem okresu związania ofertą. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie 

jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy, która zostanie zawarta nie później niż po upływie 

7 dni od zawiadomienia o wyborze wykonawcy (liczonych od daty wysłania maila). 

 

9. Wykluczenia 

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
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imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) 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 do przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający nie dokonuje oceny sposobu spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisuje 

oświadczenie spełnienia tych warunków. 

 

10. Uwagi końcowe 

10.1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu 

kodeksu cywilnego. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 

zawarcia umowy. 
 

10.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

10.3. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim 

przypadku informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której zamieszczone zostało 

zapytanie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
 

10.4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 

10.5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli swoją ofertę oraz umieści odpowiednią informację na swojej stronie 

internetowej i/lub stronach, na których zostało umieszczone zapytanie. 
 

10.6. Ocenie poddane zostaną oferty zgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym. Pozostałe oferty 

zostaną odrzucone. 
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10.7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród ofert  

 

złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu  

o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. 
 

10.8. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku 

niniejszego postępowania. 
 

10.9. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego 

postępowania, za wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie. 
 

10.11. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 

 

11. Załączniki 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych 


