
 

 

Załącznik nr 1 do IWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi superwizora Partnerskich Zespołów 

Kooperacji województwa mazowieckiego w ramach projektu pt. „Liderzy kooperacji” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna. 

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej w Warszawie. 

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu 

współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami z sektora 

polityki społecznej, zwanego dalej Modelem Kooperacji na terenie pięciu województw 

makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz 

mazowieckiego, zwanego dalej makroregionem. 

Projekt jest realizowany w czterech etapach (Kamieniach Milowych) w terminie od 01.04.2019 r.  

do 31.03.2021 r. 

1. Zakres zamówienia: 

1.1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 

1.1.1. Przedmiotem zamówienia części 1 jest usługa superwizora Partnerskich 
Zespołów Kooperacji województwa mazowieckiego dla gmin: Nur (z powiatu 
ostrowskiego) oraz Małkinia Górna (z powiatu ostrowskiego) – Superwizor I. 

1.1.2. Przedmiotem zamówienia części 2 jest usługa superwizora Partnerskich 
Zespołów Kooperacji województwa mazowieckiego dla gmin: Wiązowna (z powiatu 
otwockiego) oraz Radzanów (z powiatu białobrzeskiego) – Superwizor II. 

1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub złożenie przez Wykonawcę 
oferty na wszystkie części zamówienia. 

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest jednakowy dla wszystkich części 
zamówienia, poszczególne części postępowania różnią się jedynie obszarem realizacji 
zamówienia w ramach którego będą świadczone usługi superwizora. 

2. Zakres usługi: 

Świadczenie usługi superwizora Partnerskich Zespołów Kooperacji, dalej zwanych PZK, w skład 

których wejdą przedstawicieli gminnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrum 

pomocy rodzinie, innych podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej 

(poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wsparcia), posterunki policji, ośrodki zdrowia, 

organizacji pozarządowe itp. 



 

 

Celem superwizji będzie wsparcie merytoryczne, wzmocnienie motywacji do kooperacji w PZK 

oraz rozwiązywania trudności emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy z rodzinami/ 

osobami wybranymi do testowania Modelu Kooperacji. 

Usługa świadczona będzie w ramach II Kamienia Milowego, tj. od dnia podpisania umowy do 

dnia 27.09.2020 r. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia zostaje wyznaczony na okres od dnia podpisania 

umowy do dnia 27.09.2020 r. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo Mazowieckie. Wybrane w ramach projektu następujące gminy wiejskie i powiaty 

z terenu woj. Mazowieckiego: 

1. gmina Radzanów/ powiat białobrzeski  

2. gmina Wiązowna/ powiat otwocki 

3. gmina Małkinia Górna/ powiat ostrowski 

4. gmina Nur/ powiat ostrowski 

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 

5.1. Usługa świadczona będzie: 

a) dla części 1: w wymiarze 63 godziny, średnio po 4,5 godziny w m-cu na gminę 

w okresie realizacji II Kamienia Milowego, tj od dnia podpisania umowy do dnia 

27.09.2020 r.; 

b) dla części 2: w wymiarze 63 godziny, średnio po 4,5 godziny w m-cu na gminę 

w okresie realizacji II Kamienia Milowego, tj od dnia podpisania umowy do dnia 

27.09.2020 r.; 

5.2. Pod pojęciem godziny superwizji należy rozumieć godzinę dydaktyczną – 45 min.  

5.3. Zakres obowiązków superwizora: 

a) rozpoznanie potrzeb superwizji członków PZK; 

b) prowadzenie superwizji grupowej dla członków PZK w tym pracowników GOPS i 

PCPR, w tym superwizje realizacji MODELU Kooperacji w gminach wiejskich, 

superwizje w pracy z rodzinami/ osobami wybranymi do testowania MODELU 

Kooperacji: 

• superwizja grupowa bezpośrednia: dotycząca pracy PZK (w zależności od 

ustalonych potrzeb), 

• superwizja grupowa pośrednia: dotycząca opracowania, realizacji i ewaluacji 

pracy z rodzinami/ osobami wybranymi do testowania MODELU Kooperacji, 

c) prowadzenie superwizji indywidualnej dla animatorów PZK; 

d) współpraca z Zespołem ds. Modelu, powołanym przy Mazowieckim Centrum Polityki 

Społecznej (MCPS) w Warszawie, w skład którego wchodzą doradcy, konsultanci 

naukowy i prawny oraz specjaliści regionalny i ds. oceny zasobów i wdrażania, przy 

określaniu potrzeb superwizji; 

e) udział w opracowaniu rekomendacji do MODELU Kooperacji; 



 

 

f) prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji pracy: sprawozdania 

miesięcznego i miesięcznej karty czasu pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik do zawartej umowy; 

g) praca analityczna nad rekomendacjami do MODELU Kooperacji. 

6. Ogólne warunki i zasady rozliczania kosztów zaangażowania Wykonawcy w Projekcie: 

6.1. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu Wykonawcy do Beneficjenta usług 

(podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego), wyżywienia oraz 

ewentualnego noclegu; 

6.2.  czas dojazdu Wykonawcy do Beneficjenta usług nie będzie wliczany w godziny 

świadczenia usługi; 

6.3. czas pracy superwizora to faktyczny czas świadczenia usługi, tj. superwizji. 

7. Wymagania, które powinien spełniać Wykonawca/Superwizor. 

O udzielenie zamówienia we wszystkich częściach mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią 

wskazany poniżej warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej. Zamawiający oceniając  zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy będzie brał 

pod uwagę wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby skierowanej przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, mianowicie Wykonawca musi wykazać, że na potrzeby 

realizacji zamówienia dysponuje jedną osobą (superwizorem), która łącznie spełnia wskazane 

poniżej wymagania: 

1) wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk społecznych1 lub wykształcenie na 

kierunku: praca socjalna, nauki o rodzinie; 

2) doświadczenie:  

- doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 100 godzin dydaktycznych usług 

superwizyjnych* dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i/lub instytucji pomocy i integracji 

społecznej** w okresie ostatnich 2 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie; 

3) aktualne uprawnienia superwizora pracy socjalnej***, 

* Przez usługę superwizyjną należy rozumieć udzielanie fachowych zaleceń (indywidualnie 

lub grupowo), których nie można utożsamiać z usługą szkoleniową mającą na celu uzyskanie 

bądź uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. 

** Przez instytucje pomocy i integracji społecznej rozumie się: jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1507, ze zm.), jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje 

pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji  społecznej, zakłady aktywności 

zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.), warsztaty terapii 

 
1 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin 
nauki i  dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 



 

 

zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, 

których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. 

*** Przez  uprawnienia superwizora pracy socjalnej rozumie się certyfikat superwizora pracy 

socjalnej wydany zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) 

z także w myśl Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia  

2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. 


