Rowy, dnia 03.02.2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
Stowarzyszenie Horyzont ul. Jaracza 9, 76-200 Słupsk

2.

Przedmiot zamówienia:
1)

Doradztwo grupowe i indywidualne :
- doradztwo indywidualne w projekcie „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczy Prowadzenie zajęć indywidualnych- diagnoza
predyspozycji zawodowych, ,analiza sytuacji/barier w drodze do podjęcia aktywności zawodowej, rodzinnej,
społecznej IPD, wykorzystanie produktu finalnego innowacyjny wypracowany w projekcie @doradca zawodowyelektroniczna aplikacja on-line(nr umowy UDA-POKL.06.01.01-24-201/10-00)- Wieloaspektowa Ocena Preferencji
Zawodowych (WOPZ) aplikacja on-line - 1spotkanie, w ilości 200 godzin (1 spotkanie po 5h, raz w miesiącu w
okresie: marzec 2020r. do czerwiec 2023r., zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Zamawiającego.
- doradztwo grupowe w projekcie „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczy Prowadzenie zajęć grupowych : z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej , zakładania spółdzielni socjalnych, poruszania się po rynku pracy, w ilości
20 sptkań (1 spotkanie po 5h, co drugi miesiąc w okresie: marzec 2020r. do czerwiec 2023r., zgodnie z
harmonogramem wskazanym przez Zamawiającego.
Godziny zajęć indywidualnych będą na bieżąco ustalane z uczestnikami/czkami.

3.

Istotne warunki zamówienia:

I. Wymagania dla prowadzących:
- doradztwo grupowe i indywidualne: posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego.
Zamawiający wymaga, aby była to osoba posiadająca wykształcenie wyższe certyfikaty/zaświadczenia/inne w zakresie
doradztwa zawodowego dające prawo do prowadzenia doradztwa zawodowego oraz minimum 60 godzinnym
doświadczeniem w doradztwie zawodowym o tematyce indywidualnego doradztwa, zrealizowane min.2 zajęcia grupowe
potwierdzone referencjami..
II. Prowadzący powinien zapewnić niezbędne materiały szkoleniowe podczas zajęć, przeprowadzić i
sporządzić:
- wykorzystanie produktu finalnego innowacyjny wypracowany w projekcie @doradca zawodowy-elektroniczna aplikacja online(nr umowy UDA-POKL.06.01.01-24-201/10-00)- Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) aplikacja on-line
III. Prowadzący będzie zobowiązany do przygotowania i przedłożenia Kierownikowi CIS wzoru materiałów szkoleniowych z
zajęć, a także wypełniania innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Kierownika CIS, m.in. kart konsultacji, kart
pracy, list obecności, pokwitowań itp.
IV. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i
zorganizowaniem ww. działań zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
V. Stowarzyszenie Horyzont zapewnia salę wykładową na terenie Gminy Ustka a także materiały piśmiennicze dla
uczestników/czek.
VI. Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty związane z dojazdem do miejsca spotkań oraz wyżywieniem.
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VII. Z osobą lub osobami zostaną zawarte umowy zlecenie/ umowy na świadczenie usług w przypadku działalności
gospodarczej.
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmian rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli występują przyczyny od niego niezależne, nie znane w chwili publikowania
zapytania ofertowego,
- nie wyłonienia żadnego z wykonawców bez podawania uzasadnienia,
- przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku tej samej liczby punktów.
IX. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. W ofercie należy wskazać i załączyć dokumenty osoby wykonującej
zadanie.
X. Warunki kwalifikowalności osoby wykonującej zadania w projekcie: zaangażowanie zawodowe osoby wykonującej zadania
na podstawie stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania we wszystkich projektach, w
których w danym miesiącu realizuje zadania, łącznie z zadaniami w ramach projektu „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy”,
nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Obciążenie wynikające z zadań w projekcie nie może wykluczać możliwości
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych osobie. Osoby prowadzące zajęcia nie mogą być
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce.
XI. Wypłata wynagrodzenia za realizację zamówienia nastąpi pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego dostępnych
środków finansowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy „
Sposób przygotowania oferty.
Oferta powinna posiadać i spełniać następujące warunki:
1. CV,
2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje- dyplom, zaświadczenie,
3. dokumenty potwierdzające doświadczenie- zaświadczenie, referencje, oświadczenie (wg wymagań dla prowadzących,
4. załącznik nr 1 program zajęć grupowych,
5. załącznik nr 2 formularz ofertowy,
6. załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności,
7. załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wykonania zadania,
9. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub
pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na doradztwo zawodowe w CIS Rowy”
4.

Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 17 luty 2020r. osobiście u Zamawiającego, pocztą na adres Centrum Integracji
Społecznej w Rowach, ul. Jeziorna 3, 76-212 Rowy lub w siedzibie Stowarzyszenia Horyzont ul. Jaracza 9 76-200 Słupsk.

5. Kryterium wyboru oferty:
Lp.
kryterium
cena
1)
program
2)
doświadczenie
3)

waga
70%
20%
10%

Oznaczenie/skrót
C
P
D

1) CENA:
a) cena usługi szkoleniowej: można uzyskać maks. 70 punktów;
b) ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:
C=(Cn / Cob) x 100 x 70%
Cn- cena najniższa z oferowanych
Cob- cena oferty badanej
70%- waga kryterium (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt, co da wynik punktowy w kryterium C)
2) PROGRAM:
a) maksymalna liczba punktów w kryterium P- 20 punktów;
b) indywidualnej ocenie podlegać będzie:
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W ramach tego kryterium zastosowane będą do oceny ofert następujące podkryteria:
Nazwa podkryterium
Liczba punktów przyporządkowana
do danego podkryterium
Tematyka zajęć- adekwatność tych tematów do specyfiki
1-10 pkt
warsztatu, grupy docelowej
Zaproponowane metody i techniki prowadzenia szkolenia
1-10 kt
* Ostateczna liczba punktów przyznanych w ramach powyższego kryterium będzie stanowiła średnią łącznej liczby punktów
przyznanych przez wszystkich członków zespołu do oceny ofert.
3) DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU PODOBNYCH WARSZTATÓW/SZKOLEŃ/ZAJĘĆ.
a) maksymalna liczba punktów w kryterium D- 10 punktów
b) liczba punktów w kryterium D zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
D = (DO/ DMAX)* 100pkt * 10%
D– liczba punktów za kryterium doświadczenie
DO – liczba szkoleń dotyczących tematów/zagadnień zbieżnych z zapytaniem ofertowym zrealizowanych potwierdzonych
referencjami/zaświadczeniami
DMAX – największa liczba szkoleń dotyczących tematów/zagadnień zbieżnych z zapytaniem ofertowym potwierdzonych
referencjami/zaświadczeniami, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
10%- waga kryterium (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt, co da wynik punktowy w kryterium D)
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów
uzyskanych w poszczególnych w/w kryteriach. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
6.

Osoba do kontaktu Witosława Pokorska - Kierownik CIS, te.l 606 993 417
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zał. nr 1

PROGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
Lp.

Temat, w tym nazwy ćwiczeń,
zadań (jeśli dotyczy)

Rozkład czasowy
zajęć (m.in. dzień
1, dzień 2; zakres
godzinowy)

Metody i techniki
prowadzenia zajęć

Wykorzystane
materiały
szkoleniowe,
biurowe, sprzęt

Źródło/ bibliografia

….

………………………………….
podpis
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zał. nr 2
ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Horyzont
ul. Jaracza 9, 76-200 Słupsk

FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa Wykonawcy:

………………………………………………………………………………….

Adres siedziby Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
NIP:

………………………………………………………………………………….

REGON:

………………………………………………………………………………….

Numer telefonu:

………………………………………………………..……………………….

Numer faksu:

………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 03.02.2020r. dot.:
zajęć indywidualnych………………………………………………………………………….., oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia, za kwotę:……………………………………………………………………(brutto) za godzinę/osobę*, zajęć indywidualnych
Łączna wartość zamówienia………………………………………………………………………………………..
- zajęć grupowych………………………………………………………………………….., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia,
za kwotę:……………………………………………………………………(brutto) za 1 spotkanie grupowe.
Łączna wartość zamówienia………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie oświadczamy, że:
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach wyznaczonych przez
Zamawiającego.
…………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………..
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
Woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki
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zał. nr 3

...................... .......................... dnia,......................
………………………………………….
dane Wykonawcy
Oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że w dniu składania oferty na wykonanie zadań w projekcie „Azymut na zatrudnienie w CIS
Rowy” spełniam/ nie spełniam* warunki kwalifikowalności, o których mowa w zapytaniu ofertowym w pkt. 3.X.
Jestem świadomy/a, że będę zobowiązany/a przedkładać zlecającemu wykonanie zadania w projekcie „Azymut na
zatrudnienie w CIS Rowy” ewidencję godzin pracy i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w których będę
zaangażowany/a, bez względu na formę zatrudnienia.
W przypadku podjęcia pracy w innym projekcie/projektach zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Koordynatora
Projektu.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

........................................................
( Data i podpis )
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zał. nr 4
...................... dnia,......................
………………………………………….

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 z późniejszymi zmianami) w związku z zapytaniem ofertowym na zadania pn.:
przeprowadzenie ww. zajęć w ramach reintegracji społecznej w CIS w projekcie pn. „.Azymut na zatrudnienie w CIS
Rowy” dla 76 osób zamieszkałych na terenie Gminy Ustka
oświadczam/ oświadczamy*, że spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Posiadania, wymaganych przepisami prawa, uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem publicznym;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oaz nie podlegam/ podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych.

………………, dnia ……... 2020 roku

.........................................................................
/ podpis Wykonawcy /
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