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 opracowanie oraz przeprowadzenie 4 dziesięciogodzinnych
szkoleń z zakresu „Zlecania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do
podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
oraz o zamówieniach publicznych” w okresie od listopada do grudnia 2014r.
Szkolenia powinny zawierać m.in:
1. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych:
-wyjaśnienie znaczenia i roli zamówień publicznych uwzględniających cele społeczne
- podstawy prawne klauzul społecznych i ich stosowanie w praktyce
2. Zamówienie publiczne gdzie kryterium wyboru oferty jest jakość, a nie cena – na
wskazanym przez zamawiającego przykładzie
3. Zamówienia InHouse – czym są i kiedy można je stosować (przykład)
4. Zamówienia poniżej kwoty przetargowej (30 tyś euro) – procedury i przykłady
Usługa obejmuje przeprowadzenie 4 dziesięciogodzinnych szkoleń, których Uczestnikami
będą pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz trzeciego sektora z terenu woj.
pomorskiego (w subregionach metropolitarnym i nadwiślańskim tj. Trójmiasto, powiat
gdański ziemski, nowodworski, malborski, tczewski, kwidzyński, starogardzki, sztumski,
pucki, wejherowski, kartuski). Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie
ustalany przez Zamawiającego w porozumieniu z Oferentem każdorazowo z min.
dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Grupy szkoleniowe będą liczyć około 15 osób.
Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera.
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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:
Proszę o podanie ceny brutto za godzinę szkolenia.
Kryteria dostępu:
Wykształcenie wyższe
Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań/
konferencji itp. – min. 100 godzin
Posiadanie certyfikatu eksperta ds. zamówień publicznych wydany przez Krajową
Izbę Gospodarczą
Doświadczenie w stosowaniu zamówień publicznych – min. 5 lat
W zakresie realizacji usługi oferent zobligowany jest do zapewnienia na każde szkolenie
trenera, który będzie posiadać powyższe kwalifikacje.
Kryteria wyboru:
Cena – 50%
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 50%
 Udokumentowane wykształcenie (10pkt)
posiadanie ukończonych studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej –
10pkt
 Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań/
konferencji (od 5 do 45pkt)
100h – 200h 5pkt
201h – 300h 10pkt
301h – 400h 20pkt
400h – 500h 30pkt
ponad 500h 45pkt
 Doświadczenie w stosowaniu zamówień publicznych – min.5 lat (od 10 do 45pkt)
5 – 6 lat
10pkt
7– 8 lat
20pkt
8 – 10 lat
30pkt
powyżej 10 lat 45pkt
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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 50 %) + (B x 50%)
gdzie:
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 14 października 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, stanowiącego integralną część oferty skutkuje
odrzuceniem złożonej oferty.
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OFERTA
Dane wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy, e-mail, telefon)

na świadczenie usługi
opracowania oraz przeprowadzenia 4 dziesięciogodzinnych szkoleń z zakresu „Zlecania
zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do podmiotów ekonomii
społecznej w oparciu o ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz o zamówieniach
publicznych” w okresie od listopada do grudnia 2014r.
Szkolenia powinny zawierać m.in:
1. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych:
-wyjaśnienie znaczenia i roli zamówień publicznych uwzględniających cele społeczne
- podstawy prawne klauzul społecznych i ich stosowanie w praktyce
2. Zamówienie publiczne gdzie kryterium wyboru oferty jest jakość, a nie cena – na
wskazanym przez zamawiającego przykładzie
3. Zamówienia InHouse – czym są i kiedy można je stosować (przykład)
4. Zamówienia poniżej kwoty przetargowej (30 tyś euro) – procedury i przykłady
Lp.

Przedmiot zamówienia

1

Opracowanie oraz przeprowadzenie 4 dziesięciogodzinnych
szkoleń z zakresu „Zlecania zadań przez jednostki samorządu
terytorialnego w odniesieniu do podmiotów ekonomii
społecznej w oparciu o ustawy o pożytku publicznym i
wolontariacie oraz o zamówieniach publicznych” w okresie
od listopada do grudnia 2014r.

Łączna cena brutto za godzinę
(uwzględniająca koszt całkowity
pracodawcy)

Cena przedstawiona w ofercie (cena jednej godziny realizacji usług) powinna przedstawiać pełny
koszt dla Zamawiającego. W szczególności w przypadku:
a. podatników VAT powinna zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy),
b. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna zawierać składki
na ubezpieczenie społeczne po stronie Zamawiającego (jeśli dotyczy).

---------------------------------Podpis osoby upoważnionej
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Do Oferty dołączam dokumenty potwierdzające następujące informacje:
1.

Wykształcenie:

2.

Posiadanie ukończonych studiów podyplomowych z zakresu ekonomii
społecznej:
tak/nie*

3.

Oświadczam, że przeprowadziłam/em ……................................ godzin
szkoleń/spotkań/konferencji.
Posiadanie certyfikatu eksperta ds. zamówień publicznych wydany przez
Krajową Izbę Gospodarczą:
tak/nie*
Doświadczenie w stosowaniu zamówień publicznych (w latach):

4.
5.

*niepotrzebne skreślić

---------------------------------Podpis osoby upoważnionej

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach PO KL, obowiązujących od dnia 01.01.2012 r. i spełniam warunki określone w pkt. 9
Zapytania ofertowego.
---------------------------------Podpis osoby upoważnionej
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