Wydminy, dnia 24.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Synergia”
Nr postępowania: 1/Z/ARCHE/2017
W związku z realizacją projektu „Synergia”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie warsztatów
Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.2 Ułatwienie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie do usług społecznych, w
tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

I. NAZWA (ORGANIZACJA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Fundacja Projekt ARCHE
ul. Dworcowa 5/7
11-510 Wydminy
fundacja@projektarche.pl, www.projektarche.pl

II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Projekt współfinisowniy jest ze środków Uiii Europejskiej w rnmnch Europejskiego Fuiduszu Społecziego

III. PODSTAWA PRAWNA
Zamówienie powyżej 50 tys. zł netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie
podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie dla rodzin z gminy Wydminy

(osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym) warsztatów psychologicznych,
warsztatów z asertywności, warsztatów z z gospodarowania budżetem domowym, warsztaty z
wolontariatu rodzinnego, warsztaty dot. ekonomii społecznej, warsztaty: wzmocnienie więzi
rodzinnych.
b)

W warsztatach wezmą udział rodziny (102 osoby podzielone na 6 grup).

c)

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar całej gminy Wydminy (dokładne miejsce

prowadzenia warsztatów zostanie wskazane przez Zamawiającego).
d)

Istnieje możliwość składania ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na kilka

części zamówienia zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami.
e)

Łączna suma warsztatów w poszczególnych częściach wynosić będzie 240 godzin.

f)

Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu ze Zleceniodawcą
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
1. Okres realizacji części zamówienia oraz liczba godzin: warsztaty prowadzone będą od
13.11.2017 r. do 30.09.2019 r. - zajęcia grupowe dla całych rodzin -102 osoby podzielonych
na 6 grup (40h na grupę x 6 grup = 240h) - dokładny termin realizacji części zamówienia,
miejsce świadczenia usług dla poszczególnych grup na terenie gminy Wydminy oraz liczbę
godzin wskaże Zamawiający).
2. Zakres tematyczny warsztatów: podniesienie motywacji, identyfikacja uczestnika pod
względem jego sytuacji społecznej, sposoby radzenia sobie ze stresem, sztuka stawiania sobie
celów i dążenia do ich realizacji, udzielanie wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów
życiowych uczestników, wspieranie i motywowanie uczestników w pobudzaniu własnej
aktywności w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, analiza sytuacji rodzinnej uczestników (słabe
i mocne strony), diagnozowanie potrzeb uczestników i potencjału w związku z ich sytuacją
rodzinną, poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, budowanie
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pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości, odkrywanie potencjału tkwiącego w
uczestnikach projektu.

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY Z ASERTYWNOŚCI

1. Okres realizacji części zamówienia oraz liczba godzin: warsztaty prowadzone będą od 13.11.2017
r. do 30.08.2019 r. - zajęcia grupowe dla 102 osób podzielonych na 6 grup (40h na grupę x 6 grup =
240h) - dokładny termin realizacji części zamówienia, miejsce świadczenia usług dla
poszczególnych grup na terenie gminy Wydminy oraz liczbę godzin wskaże Zamawiający).
2. Zakres tematyczny warsztatów:
ASERTYWNOŚĆ - BLOK I: CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ? Asertywin nutoprezeitncjn - otwnrte
wyrnżniie swoich uczuć, opiiii i potrzeb (UOP). Asertywiość jnko zdoliość stniowczego
egzekwowniin włnsiych prnw ornz szniowniin prnw iiiych (empntn). Dlnczego wnrto być
nsertywiym - emocjoinlie ornz społeczie koisekweicje postnwy nsertywiej ornz uległej,
ngresywiej i bierio-ngresywiej. Znbnwy iitegrncyjie umożliwinjące snmooceię nsertywiości. Mnpn
nsertywiości - psychotest.
ASERTYWNOŚĆ - BLOK II: ASERTYWNY JĘZYK CIAŁA I UMYSŁU, Sztukn mówieiin iie bez poczucin
wiiy. "Chcę" czy "muszę" -- dinlog wewiętrziy pomiędzy woliością i odpowiedzinliością. Wyrnżniie
się poprzez komuiiknty "JA" - klucz długofnlowego porozumieiin. Treiiig podstnwowych znchownń
nsertywiych - odgrywniie przed knmerą sceiek odmnwiniin, stniowieiin i obroiy włnsiych grniic
ornz wyrnżniin próśb. Asertywiość w ciele. Przekoiujący język cinłn - ćwiczeiie postnwy, głosu,
gestów i mimiki. Techiiki nsertywie: "zdnrtn płytn", "odroczeiie nsertywie", "nsertywie pytniie",
"znsłoin dymin" - możliwości i ogrniiczeiin. Asertywiość w prncy i w relncjnch osobistych.
ASERTYWNOŚĆ -BLOK III: GRANICE ASERTYWNOŚCI. Asertywie wyrnżniie uczuć dyskomfortowych.
Grniice obroiy koiiecziej - 4-etnpown procedurn wyrnżniin giiewu i iiiych uczuć "iegntywiych".
Kiedy uległość przerndzn się w ngresje? - rndzeiie sobie z poczuciem wiiy i krzywdy. Treiiig
wyrnżniin złości i uczuć dyskomfortowych - psychodrnmy przed knmerą. Ćwiczeiin iiewerbnliej
ekspresji uczuć iegntywiych. Rndzeiie sobie ze stresem - treiiig relnksncji.
ASERTYWNOŚĆ - BLOK IV: KONSTRUKTYWNA KRYTYKA - MÓJ WKŁAD BUDOWĘ LEPSZEGO ŚWIATA.
Sztukn dnwniin komplemeitów ornz wyrnżniin osobistych przekoinń i opiiii. Plus i miius - znsndy
formułowniin skutecziych komuiikntów zwrotiych. Treiiig wyrnżniin uczuć pozytywiych Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ćwiczeiin iiternkcyjie. Treiiig koistruktywiego krytykowniin - odgrywniin ról przed knmerą.
Określeiie zndnń treiiigowych dln knżdego z uczestiików.
III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY Z GOSPODAROWANIA BUDŻETEM
DOMOWYM
1. Okres realizacji części zamówienia oraz liczba godzin: warsztaty prowadzone będą od
13.11.2017 r. do 30.09.2019 r. - zajęcia grupowe dla 102 osób podzielonych na 6 grup (40h na
grupę x 6 grup = 240h) - dokładny termin realizacji części zamówienia, miejsce świadczenia
usług dla poszczególnych grup na terenie gminy Wydminy oraz liczbę godzin wskaże
Zamawiający).
2. Zakres tematyczny warsztatów: planowanie i zarządzanie budżetem domowym (jak
kontrolować wydatki, definiowanie źródeł niekontrolowanych wypływów, klasyfikacja i
funkcje wydatków, oszczędzanie na zakupach, oszczędzanie na telefonach, energii, wody i
ogrzewaniu), realne koszty zakupów codziennych i okazjonalnych, planowanie i
kontrolowanie wydatków (przykładowy budżet domowy, warsztaty tworzenia indywidualnych
budżetów domowych, omówienie przykładowych budżetów, sugerowane zmiany, kontrola
przepływów gotówki i jej zmienność w czasie), oszczędzanie bez wyrzeczeń – sposoby, mity,
deficyt budżetu domowego, praktyczne wskazówki odnośnie gospodarowania budżetem
domowym.
IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY Z WOLONTARIATU RODZINNEGO
1)Okres realizacji części zamówienia oraz liczba godzin: warsztaty prowadzone będą od 02.01.2018 r. do
30.09.2019 r. - zajęcia grupowe dla 102 osób podzielonych na 6 grup (40h na grupę x 6 grup = 240h) dokładny termin realizacji części zamówienia, miejsce świadczenia usług dla poszczególnych grup na
terenie

gminy

Wydminy

oraz

liczbę

godzin

wskaże

Zamawiający).

2)Zakres tematyczny warsztatów: aspekty prawne (kim jest wolontariusz? – jego prawa i obowiązki, kim
jest korzystający? – jego przywileje i zobowiązania, dokumentacja związana ze współpracą z
wolontariuszami, ubezpieczenie wolontariuszy), Przygotowanie wstępne (dlaczego warto angażować się w
wolontariat? identyfikacja obszarów rozwojowych), motywacja wolontariuszy (dlaczego ludzie zostają
wolontariuszami, motywacja jako fundament współpracy), angaż wolontariuszy (planowanie rodzinnego
programu wolontarystycznego w społeczności lokalnej, przygotowanie zakresu zadań i form pracy,
wdrażanie wolontariusza), zarządzanie wolontariuszami (kontrakt oczekiwań, rola i zadania animatora
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społeczności lokalnej, motywowanie, nagradzanie wolontariusza, delegowanie zadań i ocena działań),
współpraca w sytuacjach kryzysowych (komunikacja w sytuacjach kryzysowych, problemy ze współpracy z
wolontariuszami, dlaczego wolontariusze odchodzą?), Indywidualny potencjał Wolonatriusza (zasoby
osobiste, cele rozwojowe i obszary zmiany).
V CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY DOT. EKONOMII SPOŁECZNEJ
1. Okres realizacji części zamówienia oraz liczba godzin: warsztaty prowadzone będą od 01.12.2017
r. do 30.09.2019 r. - zajęcia grupowe dla 102 osób podzielonych na 6 grup (40h na grupę x 6 grup =
240h) - dokładny termin realizacji części zamówienia, miejsce świadczenia usług dla
poszczególnych grup na terenie gminy Wydminy oraz liczbę godzin wskaże Zamawiający).
2. Zakres tematyczny warsztatów: podmioty ekon. społ. i otoczenia, w tym spółdzielnie socjalne,
NGO, możliwości samozatrudnienia w sektorze ekon.społ.pojęcie ekonomii społecznej, zakładanie
spółdzielni socjalnej – zasady, przepisy prawne, etapy zakładania spółdzielni, statut, rejestracja,
funkcjonowanie spółdzielni socjalnej, ,,dobre praktyki” ekonomii społecznej – funkcjonujących
spółdzielni socjalnych.

VI CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY WZMOCNIENIE WZIĘCI RODZINNYCH
1. Okres realizacji części zamówienia oraz liczba godzin: warsztaty prowadzone będą od 01.12.2017
r. do 30.08.2019 r. - zajęcia grupowe dla 102 osób podzielonych na 6 grup (40h na grupę x 6 grup =
240h) - dokładny termin realizacji części zamówienia, miejsce świadczenia usług dla
poszczególnych grup na terenie gminy Wydminy oraz liczbę godzin wskaże Zamawiający).
2. Zakres tematyczny warsztatów: Celem warsztatów jest wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa
komunikacji między jej członkami oraz podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych
rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic.
Podczas treningu rodzice poznają sekrety komunikacji i ustalania zasad oraz reguł panujących w
domu. Odpowiedzą sobie na pytanie: jak mówić aby dzieci słuchały, oraz w jaki sposób budować
relację, aby dzieci mówiły o sobie. Zajęcia na podstawie Metody Porozumienia Bez Przemocy.
Nauka się jak określać i przestrzegać zasad panujących w domu i otoczeniu. Oferta skierowana jest
dla rodzin, które chcą wzmocnić swoje więzi rodzinne oraz pozyskać umiejętności praktyczne
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijania komunikacji w rodzinie, umiejętności wyznaczania
i realizacji celów.
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V.

ZASADY

ŚWIADCZENIA

WARSZTATÓW

DLA

WSZYSTKICH

CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA
1. Trener powinien prowadzić warsztaty w oparciu o ramowy zakres tematyczny
2. Warsztaty rozumiane są jako spotkanie bezpośrednie wykładowcy/trenera z daną grupą;
3. Zamawiający zapewnia salę do prowadzenia warsztatów
4. Czas trwania 1 godziny warsztatów wynosi 60 minut.
5. Termin organizacji warsztatów musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich
korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu oraz uzgodniony z
Zamawiającym.
6. Wykładowca/Trener będzie zobowiązany do współpracy z kadrą projektu „Synergia” w sprawach
organizacyjnych warsztatów oraz dokumentacji;
7. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu podpisanej i uzupełnionej
dokumentacji, związanej z prowadzonym warsztatem, w tym Dziennik Szkolenia, listy
obecności, ankiety oceniające, dokumentację zdjęciową oraz materiały wypracowane z grupą.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do informowanie właściwego pracownika Fundacji Projekt
ARCHE o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań.
9. Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług oraz
ewentualnym noclegiem trenera i jego wyżywieniem.
10. Wykonawca ma obowiązek poinformowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu
szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
11. Wykonawca ma obowiązek wystawienia zaświadczeń o ukończeniu warsztatu uczestnikom
warsztatów.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do posługiwania się językiem wolnym od stereotypów oraz nie
dyskryminowanie uczestników warsztatów ze względu na ich płeć, wiek, wykształcenie, obszar
zamieszkania, niepełnosprawność, rasę, wyznanie, czy orientację seksualną.
13. Terminowa realizacja powierzonego zadania.
14. Informowanie w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i trudnościach w
realizacji zadania.
15. Prowadzenie i bieżące przekazywanie dokumentacji związanej z prowadzonym warsztatem.
16. Prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin uwzględniającej zaangażowanie zawodowe w
miesiącach wykonywania usługi i przekazywanie jej Zamawiającemu.
.
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VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE – spełnienie warunku nastąpi,
gdy wykonawca wykaże, że dysponuje trenerem/osobą posiadającą dyplom magistra psychologii
polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane za równorzędne w Rzeczpospolitej
Polskiej oraz trener/osoba ta posiada minimum roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z
psychologii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY Z ASERTYWNOŚCI – spełnienie warunku nastąpi,
gdy wykonawca wykaże, że dysponuje trenerem/osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie
ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę/zlecenie dla co najmniej 10 osób w zakresie
ekonomii społecznej
III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY Z GOSPODAROWANIA BUDŻETEM
DOMOWYM – spełnienie warunku nastąpi, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje trenerem/osobą
posiadającą wykształcenie wyższe: ekonomiczne oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu
zajęć z zakresu ekonomii.
IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY Z WOLONTARIATU RODZINNEGO – spełnienie
warunku nastąpi, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje trenerem/osobą posiadającą wykształcenie
wyższe: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki społeczne lub socjoterapia oraz minimum roczne
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wolontariatu.
V CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY DOT. EKONOMII SPOŁECZNEJ – spełnienie
warunku nastąpi, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje trenerem/osobą posiadającą wykształcenie
wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę/zlecenie dla co najmniej 10
osób w zakresie ekonomii społecznej.
VI CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – WARSZTATY WZMOCNIENIE WZIĘCI RODZINNYCH –
spełnienie warunku nastąpi, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje trenerem/osobą posiadającą
wykształcenie wyższe: pedagogika, psychologia, socjologia lub socjoterapia, min. roczne
doświadczenie w prowadzeniu zajęć na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
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VII. INNE ISTOTNE WARUNKI W POSTĘPOWANIU
1.

Wykonawca akceptuje treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania.

2.

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w
tym dobrą znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Wykonawca

potrafi rozpoznać potrzeby szkoleniowe grupy i w oparciu o nie poprowadzić

szkolenie w określonym zakresie/obszarze – określenie celów, oczekiwanych efektów uczenia się,
planu szkolenia, metod szkoleniowych oraz ocena efektów szkolenia;
5. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w
postępowaniu.
VIII.

DOKUMENTY

WYMAGANE

W

CELU

POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIA

WARUNKÓW
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie VII WYMAGA przedłożenia
następujących dokumentów:
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a) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (osobno dla każdej części zamówienia) –
kserokopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie poświadczone za
zgodność z oryginałem
b) Życiorys trenerów wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia. Doświadczenie będzie
oceniane w odniesieniu do obszaru tematycznego w jakim dana osoba została wskazana dla
danej części zamówienia.
Osoba wskazana do realizacji poszczególnych części zamówienia nie będzie podlegała zmianom z
wyjątkiem sytuacji losowych. W takim wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie musiała
spełniać wymagania z punktu VII niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.

IX. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe.
1)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.

2)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zawierających inny sposób
wykonania zamówienia niż określony przez Zamawiającego;

4)

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa

(pełnomocnictw)

wynika,

iż

do

reprezentowania

Wykonawcy(ów)

upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
5)

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez
osoby do tego upoważnione.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6)

Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.

7)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8)

Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego
zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona
oraz na stronie www.projektarche.pl. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą
zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega
możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym
niż 1 dzień przed terminem składania ofert.

9)

Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której
zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i
udzielonych wyjaśnień.

10)

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień,

wycofań.
11)

Złożone oferty nie będą odsyłane.
XI. FORMA OFERTY

1. Oferta może być złożona pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (skan) – liczy się data i godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2) Życiorys trenera – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e
prawny/i Wykonawcy;

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIENIWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Kamil Purłan
– tel. 509 055 320, e-mail: fundacja@projektarche.pl.
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XIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail:
fundacja@projektarche.pl] lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Projekt ARCHE, ul. Dworcowa
5/7, 11-510 Wydminy.
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

06.11.2017 r.

do godz.

10.00

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty dla wszystkich części zamówienia osobno zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu
o następujące kryteria i ich znaczenie:
Maksymalna ilość punktów
Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

jakie może otrzymać oferta

60%
40%

za dane kryterium
60 punktów
40 punktów

Cena brutto ( C )
Doświadczenie (D)

3. Zasady oceny kryterium "Cena brutto" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:

Łącznie za kryterium „Cena” można otrzymać 60 punktów, które stanowią 60% wartości oceny
końcowej.
4. Zasady oceny kryterium "Doświadczenie" (D).
W przypadku kryterium „Doświadczenie” oceniane będzie doświadczenie trenerów przewidzianych
do przeprowadzenia warsztatów zgodnych z tematyką zapytania ofertowego ponad minimum
określone w warunku koniecznym do spełnienia.
Kryteria przyznawania punktów wg wzoru:
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Łącznie za kryterium „Doświadczenie” można otrzymać 40 punktów, które stanowią 40% wartości
oceny końcowej.
5. Ostateczna ocena punktowa oferty.
1. Ocena punktowa oferty będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który
uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu
punktów przyznanych w poszczególnych pod-kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli
nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
ceną niższą.
4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty
zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają
od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie,
Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie
do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od
dnia zakończenia negocjacji.
5. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np., brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
XV. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ogłoszenie wyników postępowania.
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Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego: www.projektarche.pl.
XVI. PODPISANIE UMOWY
1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W przypadku,

gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający
powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową/ telefoniczną/pisemną wraz z informacją o wynikach
postępowania.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym

postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z
podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne
stosowanie zasady konkurencyjności.
XVII. ODRZUCENIE WYKONAWCY
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1)

w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)

w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;

3)

w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
XVIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie poprzez e-mail fundacja@projektarche.pl.
XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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XX POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również zostanie opublikowana
na stronie Zamawiającego www.projektarche.pl
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zwarcia
umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową lub pocztową wraz z informacją o
wynikach postępowania.
XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:
l.p.
Oznaczenie Załącznika
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2

Nazwa Załącznika
Wzór formularza oferty
Życiorys trenera
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