Zapytanie ofertowe
w trybie zasady konkurencyjności
w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i
Nadwiślański”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
1) Zamawiający:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805
2) Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy:
Osoba do kontaktu: Anna Kostusik, e-mail: kostusik@dobrarobota.org tel. 58 340 27 92
3) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia (CPV):
Nazwa i kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dla 18 uczestników szkolenia materiałów i
przeprowadzenie w ramach Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej 20h warsztatów „Model
biznesowy PES i wstęp do biznes planu” obejmującego:
model biznesowy PES (sposób działania przedsiębiorstwa) – wprowadzenie;
budowanie modelu biznesowego PES – warsztaty praktyczne w oparciu o metodę
Business Model Canvas - analiza 9 elementów modelu biznesowego: segmenty klientów,
propozycja wartości dla klientów (produkty i usługi), kanały dystrybucji, relacje z
klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi
partnerzy i interesariusze, struktura kosztów;
biznes plan PES – wprowadzenie;
rynki zbytu – czym jest rynek, jak funkcjonuje, z czego się składa, jak w nim operować,
analiza konkurencji;
zaopiniowanie (w terminie późniejszym) stworzonych przez uczestników biznes planów.

Szkolenie/warsztaty odbędą się w Sopocie, podczas 2-dniowej sesji 28-29 listopada 2014 r.
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera, noclegu oraz wyżywienia.
Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą
oświadczenia o nieprzekraczaniu ilości czasu pracy w ramach NSRO, tj. 240 godz./m-ąc.
5) Kryteria oceny oferty:
Kryteria dostępu:
wykształcenie wyższe - ekonomia, zarządzanie, prawo
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udokumentowanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/spotkań/konferencji, itp - min.
100 godz. w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (np. CV, umowy,
rachunki/faktury, itp.)
przedłożenie rekomendacji dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym od min. 2
organizacji pozarządowych
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej – min. 1 rok
Kryteria wyboru:
Cena – 30%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:
C = (C min/C x) x 100 punktów
Gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „cena brutto”
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
C x – cena oferty ocenionej
Ocena doświadczenia/kwalifikacji trenera na podstawie przesłanych dokumentów - 70%
 Udokumentowane wykształcenie (od 5 do 10pkt)
tytuł magistra ekonomii lub zarządzania lub prawa – 5pkt
posiadanie ukończonych studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej – 5pkt
 Udokumentowanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/spotkań/konferencji, itp. w
zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia - min. 100 godzin (od 5 do 45pkt)
100h – 200h
5pkt
201h – 300h
10pkt
301h – 400h
20pkt
401h – 500h
30pkt
powyżej 501h 45pkt
 Przedłożenie rekomendacji dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym od min. 2
organizacji pozarządowych (od 5 do 20pkt)
2 – 5 referencji
5pkt
6 – 10 referencji
10pkt
powyżej 10 referencji 20pkt
 doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w sektorze ekonomii społecznej min. 1 rok (od
5 do 25 pkt)
1 – 2 lata
5pkt
3 – 5 lata
10pkt
powyżej 5 lat 25pkt
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w
oparciu o następujący wzór:
K= (A x 30 %) + (B x 70%)
gdzie:
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A – liczba punktów za kryterium: cena brutto oferty za godzinę warsztatów
B – liczba punktów za kryterium: doświadczenie/kwalifikacje Wykonawcy
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena
oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na postępowanie.
6) Termin składania ofert .
Termin nadsyłania ofert upływa 20 sierpnia 2014r. o godz. 9:00.
7) Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres kostusik@dobrarobota.org lub
bezpośrednio w biurze Caritas w Sopocie. Oferty złożone po terminie pozostaną bez
rozpatrzenia.
8) Czy dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych?
Nie.
9) Wykluczenia dotyczące potencjalnych wykonawców:
Według wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujących
od dnia 01.01.2012 r.
„Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo, z zastrzeżeniem pkt. 12 lit b. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między 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 a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu 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.”

Brak podpisanego oświadczenia,
odrzuceniem złożonej oferty.
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