Morąg, dnia 10.11.2017 r.
ZAPYTANIE OFEROWE NR 11.02.03-28-0025/17/
A. TRENING KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
B. TRENING RELACJI RODZINNYCH
C. TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZEJ
D. TRENING PSYCHOLOGICZNY-DRAMA
E. SAMOPOMCOWE GRUPY WSPARCIA
F. KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU
G. ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE
ZLECAJĄCY
Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczno-Zawodowego „Jak nie my to kto”
NIP 7412132200
REGON 364404008
TRYB UDZIELENIA ZLECENIA
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców na zasadach bazy konkurencyjności
z dla zlecenia realizowanego w ramach Projektu nr RPWM.11.02.03-28- 0025/17 pn. „Nam
nie jest wszystko jedno – warsztaty i szkolenia wspierające rodziny kształtujące
odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne z gmin Dobre Miasto, Świątki,
Grunwald i Dubeninki”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Działania 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, numer i nazwa
Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze
środowiskiem lokalnym.
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 oraz zapisami Umowy
o dofinansowanie zawartej między Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„Jak nie my to kto”, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zlecający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Zlecając dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, które obejmują co najmniej
wykonania jednego zadania.

Biuro Projektu w Morągu
Ul. Plac Kombatantów 8/1
14-300 Morąg
Tel/faks 89 6141060 mobile: 514902267
e-mail: Fundacja@jakniemytokto.org.pl

Realizator Projektu
Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„Jak nie my to kto”
Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg

OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA
ZADANIE- USŁUGI AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNE- AKADEMIA RODZINY – TRENING RELACJI
RODZINNYCH
1. Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na:
A. Prowadzeniu zajęć komunikacji interpersonalnej dla 6 grup uczestników projektu
w każdej grupie po 15 osób przez 4 dni po 6 godzin łącznie 144 godziny.
B. Prowadzeniu zajęć trening relacji rodzinnych dla 6 grup uczestników projektu w każdej
grupie po 15 osób przez 3 dni po 6 godzin łącznie 108 godziny.
C. Prowadzeniu zajęć trening umiejętności wychowawczych dla 6 grup uczestników
projektu w każdej grupie po 15 osób przez 4 dni po 6 godzin łącznie 144 godziny.
D. Prowadzeniu zajęć trening psychologiczny- drama dla 6 grup uczestników projektu
w każdej grupie po 15 osób przez 3 dni po 6 godzin łącznie 108 godzin.
E. Prowadzeniu warsztatów grupy wsparcia dla 6 grup uczestników projektu w każdej
grupie po 15 osób po 4 godziny przez 7 miesięcy łącznie 168 godzin.
F. Prowadzeniu warsztatów Kreowanie Własnego Wizerunku dla 6 grup uczestników
projektu w każdej grupie po 15 osób przez 3 dni po 4 godziny łącznie 72 godziny.
G. Prowadzeniu zajęć psychoeukacyjnych dla 6 grup uczestników projektu w każdej grupie
po 15 osób po 4 godziny przez 7 miesięcy łącznie 168 godzin.
2. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie
3. Zakres tematyczny zajęć:
A. Trening komunikacji interpersonalnej będzie odbywał się grupach. Ma on na celu
poznanie barier komunikacyjnych: gdzie kończą się granice i zaczyna przemoc,
doskonalenie porozumiewania się, pozbywanie się sprzeczności między gestami,
a słowami.
B. Trening relacji rodzinnych będzie odbywał się grupach. Ma on na celu autodiagnozę
własnych relacji, poznanie własnego wpływu na stan relacji rodzinnych, plan
rozwijania własnych umiejętności i postaw.
C. Trening umiejętności wychowawczych będzie odbywał się grupach. Ma on na celu
rozwój pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności,
sztuka empatycznego słuchania, świadomość swojego systemu wartości, pozbywanie
się autokratycznego systemu traktowania dzieci.
D. Trening psychologiczny- drama będzie odbywał się grupach. Ma on na celu
kształtowanie umiejętności społecznych i intelektualnych, wyrażanie siebie: własnych
uczuć, doświadczeń, emocji, eliminowanie negatywnych zachowań, panowanie nad
emocjami, rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności.
E. Grupy wsparcia będą odbywały się grupach. Mają one na celu angażowanie
umiejętności uczestników projektu do zaspokajania potrzeb, elementy terapii grup,
w której osoby znajdujące się w podobnej sytuacji wzajemnie się wspierają.
F. Kreowanie Własnego Wizerunku zajęcia będą odbywały się w grupach. Mają one na
celu dbanie o własny wizerunek, postawę, sylwetkę.
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4.
5.
6.
7.

G. Zajęcia psychoedukacyjne będą odbywały się w grupach. Mają one na celu trening
interpersonalny, wzmacnianie samooceny, poczucia własnej wartości, radzenie sobie
ze stresem, przezwyciężanie problemów życiowych, określanie celów i dążenie do
nich, asertywność, wystąpienia publiczne, prezentacje.
Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zlecenia.
Zlecający nie pokrywa kosztów dojazdu Zleceniobiorcy do miejsca wykonywania usługi ani
kosztów noclegu.
Przedmiot zlecenia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod: 80570000-0 Pełna
nazwa: Rozwój osobisty
Zlecając dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, które obejmują co najmniej
wykonania jednego zadania.

Termin realizacji usługi:
A. Trening komunikacji interpersonalnej- grudzień 2017 rok
B. Trening relacji rodzinnych- styczeń 2018 rok
C. Trening umiejętności wychowawczych- marzec 2018 rok
D. Trening psychologiczny drama – listopad 2017 rok
E. Grupy wsparcia- listopad 2017 rok- maj 2018 rok
F. Kreowanie Własnego Wizerunku- styczeń 2018 rok
G. Zajęcia psychoedukacyjne- listopad 2017 rok – maj 2018 rok
Zlecający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram
realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie
dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
Miejsce realizacji usługi: Grupa A- Dobre Miasto, Grupa B- Dobre Miasto, Grupa C- Świątki,
Grupa D- Grunwald, Grupa E- Grunwald, Grupa F- Dubeninki
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYMAGANIA WOBEC ZLECENIOBIORCY
Do składania oferenci dopuszczeni są Zleceniobiorcy posiadający potencjał kadrowy
spełniający łącznie następujące kryteria:
1. wykształcenie wyższe pedagogiczne, socjologiczne i pokrewne
2. co najmniej dwuletni staż pracy poświadczony odpowiednimi dokumentami.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - KRYTERIA WYBORU OFERT
Oferta każdego Zleceniobiorcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie
następnie oceniona wg. następujących kryteriów:
a) Cena za realizację 1 godziny zajęć – waga 40%.
b) Udokumentowane kwalifikacje Zleceniobiorcy, zgodnie z poniższym wykazem – waga 30%.
c) Udokumentowane doświadczenie Zleceniobiorcy, zgodnie z poniższym wykazem – waga
30%.

Biuro Projektu w Morągu
Ul. Plac Kombatantów 8/1
14-300 Morąg
Tel/faks 89 6141060 mobile: 514902267
e-mail: Fundacja@jakniemytokto.org.pl

Realizator Projektu
Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„Jak nie my to kto”
Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg

Ad. a) Cena za realizację 1 godziny zajęć:
1. Propozycja stawki brutto za realizację 1 godziny zajęć

Ad. b) Udokumentowane kwalifikacje Zleceniobiorcy:
1. dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika, socjologia
i pokrewne lub dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu.
▪ Nie: 0 pkt
▪ Nie: 0 pkt
Ad. c) Udokumentowane doświadczenie Zleceniobiorcy:
1. Liczba pełnych lat przepracowanych w zawodzie zgodnym z kierunkiem wykształcenia:
▪
▪
▪
▪
▪

poniżej 2 pełnych lat: 0 pkt
2-4 lata: 20 pkt
5-6 lata: 40 pkt
6-8 lata: 60 pkt
9 lat i powyżej: 80 pkt

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg
następujących zasad:
1. Zasady oceniania poszczególnych kryteriów:
a) Cena za realizację 1 godziny zajęć
najniższa cena brutto z badanych ofert
a) = ---------------------------------------------------------- x 40
cena brutto oferty badanej
b) Udokumentowane kwalifikacje Zleceniobiorcy
suma punktów za kwalifikacje Zleceniobiorcy
b) = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30
maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za kwalifikacje
c) Udokumentowane doświadczenie Zleceniobiorcy
suma punktów za doświadczenie Zleceniobiorcy
c) = ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30
maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów za doświadczenie
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po
przecinku.
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3. Ocena łączna zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = a) + b) + c)
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
a) – punkty uzyskane w kryterium: cena za realizację 1 godziny zajęć
b) – punkty uzyskane w kryterium: udokumentowane kwalifikacje Zleceniobiorcy,
c) – punkty uzyskane w kryterium: udokumentowane doświadczenie Zleceniobiorcy,
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę
punktów (L).
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Dane zleceniobiorcy z ceną brutto za 1 godzinę zajęć wg załącznika 1) – obligatoryjnie.
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zlecającym (wg załącznika 2) – obligatoryjnie.
3. CV zleceniobiorcy uwzględniające wiedzę i wykaz doświadczenia zleceniobiorcy
w zakresie dot. zlecenia – obligatoryjnie.
4. Dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku prawo lub
dokument potwierdzający uprawnienie do wykonywania zawodu.
– obligatoryjnie.
5. Dokument (np. umowa o pracę z oświadczeniem o trwaniu stosunku pracy, umowa
zlecenie/umowa o dzieło z oświadczeniem o właściwym wykonaniu przedmiotu umowy
zlecenia/umowy o dzieło, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy lub inne
dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzający min. dwuletni staż
pracy – obligatoryjnie.
6. Oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin do przepracowania w ramach oferty
(wg załącznika 3) – obligatoryjnie.
7. Ewidencje okresów pracy celem potwierdzenia doświadczenia zawodowego
(wg załącznika 5) oraz kopie dokumentów potwierdzający doświadczenie zawodowe
(np. umowa o pracę z oświadczeniem o trwaniu stosunku pracy, umowa zlecenie/umowa
o dzieło z oświadczeniem o właściwym wykonaniu przedmiotu umowy zlecenia/umowy
o dzieło, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy lub inne dokumenty
o równoważnej wartości dowodowej) (jeżeli dotyczy).
8. Wszystkie dokumenty składane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe muszą być
podpisane przez Zleceniobiorcy, a w przypadku kopii muszą zostać potwierdzone
za zgodność z oryginałem.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Z możliwości realizacji zlecenia wyłączone są podmioty/osoby, które powiązane
są z Zlecającym tj. Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my to
kto”, zwaną dalej Fundacją lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w Fundacji lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru zleceniobiorcy osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Fundacją lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji lub osobami
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wykonującymi
w
imieniu
z przeprowadzeniem procedury wyboru
w szczególności na:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fundacji
zleceniobiorcy

czynności
a wykonawcą,

związane
polegające

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zlecający powiadomi niezwłocznie wszystkich
Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone
z postępowania. Dodatkowo informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona
na stronie www.jakniemytokto.org.pl Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana,
uchyli się od podpisania umowy, Zlecający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą
spośród złożonych ofert bez konieczności ponownego stosowania procedury wyboru.
W przypadku, gdy Oferent którego oferta została oceniona najwyżej złoży ofertę
częściową, Zlecający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych
ofert bez konieczności ponownego stosowania procedury wyboru.
Zlecający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu,
którym dysponuje Zlecający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym
w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zlecający zastrzega prawo podjęcia negocjacji
z kolejnymi Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby
punktów
decyduje kolejno:
a) cena za realizację 1 godziny zajęć
b) udokumentowane kwalifikacje Zleceniobiorcy,
c) udokumentowane doświadczenie Zleceniobiorcy,
Zlecający podpisze z Wykonawcą umowę na realizację usługi po upublicznieniu wyników
postępowania. Umowa zawierała będzie wszystkie warunki określone w postępowaniu.
Wszelkie zmiany umowy będą możliwe w drodze negocjacji, ale bez zmiany żadnego
z warunków udziału w postępowaniu (tj. kryteriów).
Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem
ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub
ewentualnych szkód,
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w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego
Zleceniobiorcy przez Zamawiającego.
8. Zlecając dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, które obejmują co najmniej
wykonania jednego zadania.
9. Zlecający może udzielić zleceniobiorcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości
zlecenia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zlecenia
publiczne są zgodne z przedmiotem zlecenia publicznego podstawowego.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do dnia 21.11.2017 r. do
godziny 23:59
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie biura projektu, ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300
Morąg lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres dnia 21.11.2017 r. do godziny 23:59
(liczy się data wpływu).
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