ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2018/FIKA z dnia 24.01.2018 roku
dotyczące realizacji usługi będącej wsparciem umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym, poprzez poprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu
„Rodzina bliżej siebie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
I.
Zamawiający:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9 / 42, 10-687 Olsztyn
Strona internetowa: www.fika.pl
Adres e-mail: fika.olsztyn@gmail.com tel. 503 680 500
II.

Podstawy i tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie”, dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie
RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie
RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych z późn. zm.
III.

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
2.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 cykli - 6-dniowych (6 godzin/dzień) warsztatów kompetencji
społecznych, tj. usługi wspierającej prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia
jakości życia codziennego dla około 15 (jeden cykl) uczestników/uczestniczek projektu pt.: „Rodzina bliżej
siebie".
Grupa docelowa projektu:
Około 60 osób w wieku 15-64 lata biorących udział w projekcie, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub
wykluczenia społecznego, zamieszkałych w powiatach: bartoszyckim, mrągowskim, ostródzkim, nidzickim
i olsztyńskim poza gminami z MOF Olsztyn)
Zakres usługi w szczególności obejmuje tematykę:
a) Asertywność;
b) Komunikacja;
c) Stres;
d) Samoocena.
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Zasady świadczenia usług
a) czas trwania 1 godz. warsztatów wynosi 60 minut;
b) liczba godzin 2 cykli - 6 - dniowych warsztatów wynosi 72;
c) Wykonawca podczas spotkań prowadzi odpowiednią dokumentację (m.in. ankiety, opinie, listy
obecności, itp.) dostarczoną przez Zamawiającego lub wykorzystuje własne, wcześniej zatwierdzone
przez Zamawiającego;
d) Wykonawca zobowiązany jest do informowania uczestników/uczestniczki o współfinansowaniu
projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
e) Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane
z prowadzonymi warsztatami;
f) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych
związanych z wykonaniem usługi;
g) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się
problemach w realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za usługę.
IV.

Termin realizacji usług

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie około dwóch miesięcy, preferowane terminy, to:
 I cykl: 14 – 28.02.2018 r.
 II cykl: 05 – 16.03.2018 r.
Terminy szczegółowe warsztatów wskaże Zamawiający, zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego
harmonogramem warsztatów.
V.
Miejsce wykonywania usługi
Warsztaty świadczone będą w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, m.in. w wynajętych salach na
terenie powiatu bartoszyckiego, mrągowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, olsztyńskiego, jak też w biurze
projektu w Olsztynie.
VI.
Wymagania stawiane wykonawcom
O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wykształcenie wyższe;
2) posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
3) posiadają minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy szkolenie;
4) ukończona Szkoła Trenerów trwająca powyżej 150 godzin, przygotowująca do pracy w roli
trenera/trenerki kompetencji społecznych;
5) preferowane osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Wykształcenie i doświadczenie zweryfikowane zostaną na podstawie formularza - załącznika nr 3 do oferty.
VII.
Składanie ofert
1. Termin składania ofert upływa 02.02.2018 roku;
2. Miejscem składania ofert jest biuro Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych , ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn;
3. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres biura Fundacji ul. Tarasa
Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn, w formie skanów, na adres mailowy rodzinablizejsiebie2@gmail.com lub
osobiście pod wskazany wyżej adres, w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 15.00.
4. Oferent może przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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VIII.
Sposób i kryteria wyboru ofert.
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i złożona
powinna być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę doradztwa wyrażoną w PLN w kwocie brutto, tzn. powinna
zawierać podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe (w tym składki pracodawcy).
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
4. Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest:
 Cena brutto (80%) – max. .80 pkt.
 Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie - (20%) – max. 20 pkt.
Ocena doświadczenia weryfikowana na podstawie danych z Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta/trenera poświadczające odnośne
doświadczenie.
5.

Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący
sposób:
Punkty za kryterium „cena”:
C = (Cn / Co) * 80
Cn - cena oferty najkorzystniejszej/najniższej

Co – cena oferty rozpatrywanej

C = Liczba punktów uzyskanych przez oferenta w kryterium „Cena”
Punkty za kryterium „Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie”:
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
 Doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 Doświadczenie minimum pięcioletnie – 5 pkt.
 Doświadczenie minimum dziesięcioletnie – 10 pkt.
 Doświadczenie minimum piętnastoletnie – 20 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów (maksymalnie
100 punktów).
6. W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ilością punktów, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyboru Wykonawcy o wyższych kwalifikacjach oraz z większym doświadczeniem zawodowym.
7. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maksymalnie 4 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
IX.
Wymagane dokumenty
1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik numer 2),
3. Życiorys i doświadczenie zawodowe (Załącznik numer 3),
X.
1.
2.

Pozostałe postanowienia
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. Informacje
o dokonanym wyborze zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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3.

4.
5.
6.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
Zamawiający.
W przypadku gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadkach uzasadnionych.
W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w zawartej umowie w zakresie:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, bądź konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,
w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest
zamówienie,
c) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi podanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),
2. Oświadczenie (Załącznik numer 2),
3. Życiorys i doświadczenie zawodowe (Załącznik numer 3),
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