„Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Aktywna integracja.
Numer projektu: RPMP.09.01.02-12-0264/17

Olkusz, dnia 17 września 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/09/COACHING/CIS/EFS/2018
dotyczące realizacji usługi coach`ingu dla Uczestników/ Uczestniczek Projektu
Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu - współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na
podstawie umowy o dofinansowanie nr :RPMP.09.01.02-12-0264/17-00
I.

ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie „DELFIN”
32-300 Olkusz ul. Żuradzka 3 b
NIP:9442251241
II.
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego
merytorycznych i proceduralnych:
Sylwia Bartela
e-mail: cis@stowarzyszenie-delfin.pl

w kwestach
tel: 570 332 337

III.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego
zapytania ofertowego jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego
Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
IV.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

80570000-0 usługa szkoleniowa w dziedzinie rozwoju osobistego

V.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla 70 Uczestników/czek projektu
indywidualnych sesji coach`ingu w ramach usługi związanej z działalnością Centrum
Integracji Społecznej w Olkuszu.
Uczestnicy/czki projektu ( w sumie 75 osób) to osoby
zagrożone ubóstwem i
wykluczeniem społecznym (w tym ok 25 os. niepełnosprawnych, ok.40 osób z III profilu
pomocy) w wieku powyżej 18 r. ż, zamieszkujących teren powiatu olkuskiego.
Zamówienie obejmuje:
1.
Przeprowadzenie indywidualnych sesji Coach`ingu po 10 godzin dla każdej z 70 osób
2.
Przeprowadzenie zajęć w dni robocze lub soboty (1h = 60 min.).
3.
Opracowanie, przygotowanie materiałów do przeprowadzenia sesji.
4.
Przygotowanie dla Uczestników/czek po zakończeniu sesji certyfikatów ich
ukończenia.
5.
Zamawiający ustala, iż 10 godzin sesji dla każdej z 70 osób będzie przeprowadzone
w trakcie całego trwania projektu.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

VI.

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od 1 października 2018 do
31 grudnia 2020 r. Realizacja usługi według harmonogramu spotkań
ustalonego przez Zamawiającego na 7 dni przed realizacją zamówienia w
danym miesiącu. Termin jest uzależniony od przeprowadzonego procesu
rekrutacji.
Termin realizacji zostanie ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.

VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają poniższe
warunki i/lub dysponują personelem spełniającym poniższe warunki:
Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii, socjologii,
pedagogiki, nauk społecznych, aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu,
posiadają doświadczenie min.100 godzin pracy z Osobami Niepełnosprawnymi oraz
zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, posiadają doświadczenie w
przeprowadzaniu sesji jako C`oach co najmniej 2 lata.
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3. Oferta musi zawierać:
a) zapytanie ofertowe - Formularz ofertowy). Oferta cenowa musi być podpisana przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) prezentację doświadczenia osób przewidzianych do realizacji zamówienia w
zakresie tematyki zgodnej z zamówieniem na które składana jest oferta zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia potwierdzający
spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.
VIII.

FORMA TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wyłącznie na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dostarczyć osobiście lub
przesłać z dopiskiem na kopercie „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – Projekt
„Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”.
2. Oferty należy składać w siedzibie w siedzibie Biura Projektu „Centrum Integracji
Społecznej w Olkuszu” ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką
kurierską lub osobiście.
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
4. Termin: oferty należy składać najpóźniej do dnia 27 września 2018 roku do godziny
14:00.
O terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego
1. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

XIX.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
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Cena – maksymalnie 85% (85 pkt.)
Doświadczenie – maksymalnie 15% (15 pkt.)
a. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przeprowadzenie sesji
indywidualnych po 10 godzin zegarowych dla każdego z 70 Uczestników/
Uczestniczek podczas trwania projektu, cena w ramach niniejszej oferty wykazana
na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Formularz
ofertowy.

Punkty za cenę będą wyliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = --------------------------------------------- x 100 x 85%
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów: 85
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
b. Kryterium doświadczenia – wymagane jest posiadanie doświadczenia minimum 100
godzin pracy z Osobami Niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie.
Ocenie podlegać będzie liczba godzin wykonanych usług trenera /coach`a w
ostatnich 3 latach (tj. 2015, 2016 i 2017 rok) – łączna suma klientów/godzin, a także
doświadczenie zawodowe oferenta/osób przewidzianych do realizacji zamówienia
wyrażone w latach pracy- wykazane na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Punkty za Kryterium doświadczenia obliczane będą w następujący sposób:
-

Oferent, który udokumentuje największą liczbę klientów/wykonanych usług – 10 pkt
Oferent, który udokumentuje najdłuższy staż pracy – 5 pkt

-

Oferent, który udokumentuje drugą w kolejności liczbę klientów/wykonanych usług
– 7 pkt
Oferent, który udokumentuje drugą długość stażu pracy – 3 pkt

-

Oferent, który udokumentuje trzecią w kolejności liczbę klientów/wykonanych
usług– 5 pkt
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-

Oferent, który udokumentuje trzecią w kolejności długość stażu pracy – 2 pkt

-

kolejni oferenci adekwatnie minus 1 pkt. wg wartości liczby klientów / wykonanych
usług i długości stażu pracy.

Maksymalna liczba punktów: 15
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę
oferty.

X.

INFORMACJA O WYBORZE
PODPISANIA UMOWY:

WYKONAWCY,

TERMINIE

I

MIEJSCU

1. Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku
postępowania do każdego podmiotu e-mailem bądż pocztą, który złożył ofertę oraz
zamieści stosowną informację na stronie internetowej http://www.stowarzyszeniedelfin.pl
2. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie
przekazana e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty,
prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego
etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców
zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie
projektu na realizację niniejszego zamówienia.
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia
oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Formularzu
ofertowym.
6. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i
na warunkach określonych przez Zamawiającego.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie
projektu na realizację niniejszego zamówienia.
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XI.

INFORMACJE O WYKLUCZENIU

1. W postępowaniu nie mogą brać udział przedmioty, które powiązane są z
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
osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) 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.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty
wypełnionego załącznika nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty które nie
złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.
XII.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach RPO WM oraz Zasadach Finansowania RPO WM
2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655).
3. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie RPO WM
sztywno
skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne
negocjacje z wybranym zgodnie z procedurami określonymi w zapytaniu ofertowym
Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
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- wykaz wykonanych usług (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
– załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Kierownik Centrum Integracji Społecznych w Olkuszu
Sylwia Bartela

Załącznik 1 – do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

7/09/COACHING/CIS/CIS/EFS/2018

……….…………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………
……………………………………
….................................................
/Nazwa i adres Wykonawcy/

OFERTA
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Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi indywidualnych
sesji coach`ingu w ramach działalności CIS dla Uczestników/czek projektu pt.:
„Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, zgodnie
z wymaganiami określonymi w Zapytaniu oświadczam, iż
1. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

UZUPEŁNIAJĄ:
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Dane wykonawcy:
Imię i nazwisko
wykonawcy
Adres:
E-mail:
Telefon:
Cena za 1 godzinę brutto/brutto
(w kwocie proszę uwzględnić wszystkie koszty tj. koszty
brutto/brutto, będące po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego )
Cena za jedną godzinę PLN:
zegarową coach`ingu inSłownie:
dywidualnego
Działalność
Centrum
Integracji Społecznej
w Olkuszu
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Numer projektu: RPMP.09.01.02-12-0264/17

UZUPEŁNIA firma
Dane wykonawcy:
Nazwa wykonawcy
Adres siedziby:
E-mail:
Telefon:
Działalność
Centrum
Integracji Społecznej w Olkuszu

Cena za 1 godzinę brutto/brutto

Cena za jedną
godzinę zegarową
coach`ingu indywidualnego
;
1. Oświadczam, że znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Pieczątka Oferenta

Dane Oferenta do kontaktu:
Adres
….…......................................................................
Tel./fax
…..........................................................................
e-mail:
..............................................................................
osoba
wyznaczona
do
kontaktu:
…...................................
Podpis osoby upoważnionej:

………………………………………..
Biuro Projektu:
„Centrum Integracji Społecznej w Olkusz”
ul. Szpitalna 5 tel. Kom. + 48 733 700 757
www.stowarzyszenie-delfin.pl
cis@stowarzyszenie-delfin.pl
Lider: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „ DELFIN” ul. Mieczykowa 10/18 30-389 Kraków
Partner: ProBiznes Marta Krawczyk ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz

„Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Aktywna integracja.
Numer projektu: RPMP.09.01.02-12-0264/17

Załącznik 2 – do Zapytania ofertowego
…………..…………………………
Oferent

Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/09/COACHING/CIS/CIS/EFS/2018
w ramach projektu „ Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a
…………………………………………….....................................................
uprawniony do reprezentowania:
Nazwa firmy..............................................................................................................
Adres firmy...........................................................................................................................
NIP................................................................................................................................
oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym tj.
Stowarzyszenie „DELFIN” 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.
Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie
z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.
……….……………………………………………
/Data i podpis Oferenta
Biuro Projektu:
„Centrum Integracji Społecznej w Olkusz”
ul. Szpitalna 5 tel. Kom. + 48 733 700 757
www.stowarzyszenie-delfin.pl
cis@stowarzyszenie-delfin.pl
Lider: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „ DELFIN” ul. Mieczykowa 10/18 30-389 Kraków
Partner: ProBiznes Marta Krawczyk ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz

„Centrum Integracji Społecznej w Olkuszu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Aktywna integracja.
Numer projektu: RPMP.09.01.02-12-0264/17

Załącznik 3 – do Zapytania ofertowego
7/09/COACHING/CIS/CIS/EFS/2018

Wykaz usług
potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu
w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia

L.p.

Przedmiot usługi
ze wskazaniem zakresu tematycznego

..............................................
Miejscowość i data

Termin
realizacji
usługi

Liczba godzin
świadczenia
usługi (wymiar
czasowy)

...........................................
Podpis Oferenta

Biuro Projektu:
„Centrum Integracji Społecznej w Olkusz”
ul. Szpitalna 5 tel. Kom. + 48 733 700 757
www.stowarzyszenie-delfin.pl
cis@stowarzyszenie-delfin.pl
Lider: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu „ DELFIN” ul. Mieczykowa 10/18 30-389 Kraków
Partner: ProBiznes Marta Krawczyk ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020. Region Spójny Społecznie
Numer Projektu: RPMP.09.01.02-12-0264/17

Załącznik 4 – do Zapytania ofertowego
7/09/COACHING/CIS/CIS/EFS/2018
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu
w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
L.p

Imię i nazwisko
osoby/osób
przewidzianej/przewidzi
anych
do prowadzenia sesji
coach`ingu,

Posiadane
wykształcenie

..............................................
Miejscowość i data

Posiadane
doświadczeni
ew
prowadzeniu
sesji
coach`ingu.

Liczba osób
biorących udział w
szkoleniu/wymiar
godzinowy sesji,

Podstawa do dysponowania osobą
(np. umowa, zobowiązanie do
współpracy)

...........................................
Podpis Oferenta

Biuro Projektu:
„Centrum Integracji Społecznej w Olkusz”
ul. Szpitalna 5 tel. Kom. + 48 570 332 337
www.stowarzyszenie-delfin.pl
cis@stowarzyszenie-delfin.pl
Lider: Stowarzyszenie „ DELFIN” 32-300 Olkusz ul. Żuradzka 3 b
Partner: JK Edukacja Sp. z o.o. ul.A3 nr 16, 32 -086 Węgrzce

