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Przemyśl, dnia 28.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 7.8.2.RPOWP.2017

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.j na podstawie rozeznania rynku, zgodnie z zasadą

efektywnego zarządzania finansami, według procedur określonych dla zasady konkurencyjności
określonej w Wytycznych w zakresie kwaliflkowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywny Przemyśl 2014-2020" wspótfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna,
Działania 8.2 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym: przeprowadzenia Warsztatów kompetencji

społecznych 1 osobistych dla uczestników/czek projektu.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Beneficjent projektu: Miasto Przemyśl/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu,
ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl, tel.: (16) 675 05 60, faks: (16) 675 05 59, e-mail: biuroprojektu(5)mops.przemvsl.pl, adres strony internetowej: www.mops.przemysl.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.57.00.00-0- usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego,

1.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia

jest

przeprowadzenie Warsztatów kompetencji

społecznych

i osobistych dla 2 grup liczących łącznie 15 uczestników/czek projektu pn. „Aktywny Przemyśl
2014-2020" wspótfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany
jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.2 Aktywna Integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy
Społecznej/Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Osoby szkolone mają mieć zapewnione

materiały niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów kompetencji społecznych i osobistych.
a)Zagadnienia wymagane do realizacji w ramach warsztatów:
-Integracji i funkcjonowania w grupie,
-Pobudzania gotowości do zmian,
-Budowania poczucia własnej wartości.
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-Identyfikacji oraz bilansu mocnych i słabych stron osobowości,
-Identyfikacja barier zewnętrznych i wewnętrznych utrudniających skuteczną aktywność
społeczno-zawodową,

-Umiejętność budowania motywacji do pracy,
-Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej,
-Umiejętność pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych,
-Organizacja swojego czasu i samodyscypliny.
b) Zamawiający zaleca wykorzystanie podczas warsztatów:
indywidualne i grupowe formy ćwiczeniowe, dyskusję, „burzę mózgów", odgrywanie
scenek,

pomoce dydaktyczne tj. tablice, rzutnik, książki, artykuły piśmiennicze itp.,
2.Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
a)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji warsztatów zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Zamawiającego;

b)Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
szczegółowego

harmonogramu

warsztatów,

sporządzonego

w

porozumieniu

z Zamawiającym.

c)Zamawiający zapewni każdemu uczestnikowi warsztatów materiały szkoleniowe tj.
teczka, długopis, notes;

d)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego
warsztatów;

e)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i wykonanie zamówienia.
f)W przypadku przerwania warsztatów przez skierowanego Uczestnika projektu z przyczyn

nie leżących po stronie Zamawiającego, w jego miejsce zostanie skierowana kolejna
osoba. Wykonawca dołoży starań, aby osoba ta uzupełniła zakres szkolenia, w którym
nie uczestniczyła;

g} Nie przewiduje się możliwości wypłacenia Wykonawcy zaliczki za zamówienie
h) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dla każdego uczestnika warsztatów
indywidualnej opinii dotyczącej kompetencji społecznych i zawodowych oraz
dostarczenia ich do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zakończenia warsztatów.

Celem sporządzenia opinii jest pomiar przewidywanych efektów realizacji Programu
Aktywizacja i Integracja (PAI) obejmujących: wzrost kompetencji społecznych oraz
zwiększenie poziomu motywacji do podjęcia aktywności zawodowej.

3.Zestawienie planowanej usługi:

a)Liczba grup-2
b)Łączna liczba uczestników warsztatów - 15

c)Liczba godzin warsztatów w jednej grupie - 80
d)Łączna liczba godzin warsztatów - 160 (80 godzin x 2 grupy)
e)Realizacja warsztatów w jednej grupie: dwa razy w tygodniu w godz. od 9.00 do 14.00
(z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) - łącznie 16 spotkań x 5 godz.
f)Przewidywane zatrudnienie: 2 Trenerów;
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g) Liczba grup przypadająca na jednego trenera -1
h) Łączna liczba godzin zaangażowania Trenera: 80 godz. (40 godz. x 2 miesiące)
i)

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna - umowa zlecenie;

III.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.Termin realizacji: od 1 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 r. (termin nie może ulec zmianie)
2.Miejsce realizacji zamówienie: miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta
Przemyśla.

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Warunki ogólne:

a)Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza sią Wykonawców, którzy powiązani są
z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b)W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa
powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w
powiązań - zał. Nr 2.

c)W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
obowiązani są przedłożyć:
Formularz ofertowy - wg za^ącznika nr 1;

-Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych wg załącznika nr 2;
Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) wg załącznika nr 3;
-CV wykonawcy;

Referencje lub umowy potwierdzające co najmniej 2-letnie doświadczenie
w prowadzeniu warsztatów zgodnych lub zbieżnych z przedmiotem zamówienia;
-Szczegółowy program Warsztatów kompetencji społecznych i osobistych, ze
wskazaniem celu, efektów i stosowanych metod;

Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwo skarbowe i pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni
praw publicznych;
Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych.
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2. Warunki niezbędne:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy będący osobami fizycznymi lub osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zbieżną z przedmiotem zamówienia pod
warunkiem osobistego świadczenia usługi, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału
w postępowaniu obejmujące:
a)Obywatelstwo polskie;
b)Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
c)Co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów zgodnych lub zbieżnych
z przedmiotem zamówienia, potwierdzone referencjami lub umowami,

d)Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
i petna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
e)Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
f)Biegła obsługa komputera (pakiet Office, Word, Excel);
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki
udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/
nie spełnia"

V. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną
ofertę.

VI.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY - OCENA OFERT

I Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto - 60 %

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
,. ,, ,
najniższa cena oferty brutto
1nn ^,
Liczba punktów =
-—x 100x60%
cena oferenta brutto

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 pkt.

II Kryterium oceny ofert - ilość lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów zgodnych lub
zbieżnych z przedmiotem zamówienia - 40 %

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów =

^pun^lcjw uzyskanych przez ocenianego Wykonawcę za ilość lat doświadczenia
wadzeniu warsztatów zgodnych lub zbieżnych z przedmiotem zamówienia
maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca za ilość lat doświadczenia

Oferta najkorzystn^P^^^^"^ warsztatów zgodnych lub zbieżnych z przedmiotem zamówienia

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
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-

powyżej 6 lat

doświadczenia w prowadzeniu warsztatów zgodnych lub zbieżnych

z przedmiotem zamówienia - 40 pkt.

od 4 lat do 6 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów zgodnych lub zbieżnych
z przedmiotem zamówienia 20 pkt.

od 2 do 4 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów zgodnych lub zbieżnych
z przedmiotem zamówienia 10 pkt.
Oferty oceniane b^dą punktowo w oparciu o ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.
OCENA OFERTY = Liczba punktów z kryterium I + kryterium II

VII.

WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY - DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są
przedłożyć:
1.Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1;

2.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg załącznika
nr 2;
3.Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) - wg załącznika nr 3;

4.CV Wykonawcy;
5.Referencje lub umowy potwierdzające co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu
warsztatów zgodnych lub zbieżnych z przedmiotem zamówienia.
6.Szczegółowy program Warsztatów kompetencji społecznych i osobistych, ze wskazaniem
celu, efektów i stosowanych metod;
7.Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwo skarbowe i pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych;
8.Oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana,
niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.
VIII.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 05.01.2017 r. do godziny 8:30 pod rygorem nie
rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia:
1.Osobiście w sekretariacie MOPS w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3, lub
2.Pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3,

37-700 Przemyśl
Zaklejoną kopertę należy zaadresować:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
ul. Leszczyńskiego 3

37-700 Przemyśl
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Koperta winno również posiadać napis;

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przeprowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych i osobistych

dla uczestników/czek projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020"

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.
2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.

IN FOR MAG E DODATKOWE

1.Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowej
www.mops.przemysl.pl. proiektv^mops.przemysl.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty
tradycyjnej/ elektronicznej.
3.W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela
Bogusław Trojnar - koordynator projektu, tel. 16 675 05 60 wew. 12

4.Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu:
Tomasz Baran - Dyrektor MOPS w Przemyślu

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy po uzyskaniu środków
budżetowych.

Załączniki:
1.Formularz ofertowy -wgzał. Nr 1
2.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg zat. Nr 2
3.Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych - wg zał. Nr 3
4.Wzór umowy - wg zał. Nr 4

fe Baran
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