Szczecin, dnia 02 października 2017r.
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Aktywa Plus Emilia Kowalska
ul. Bolesława Śmiałego 39/2
70-351 Szczecin
NIP: 851-167-76-76

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego „Zasadami realizacji zamówień wyłączonych
z obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych”, Aktywa Plus Emilia
Kowalska (zwana dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pn. „AMBITNI
I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego” (RPZP.06.05.00-32-K037/17-00)
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie
i realizację kursu zawodowego: masażysta dla uczestników projektu: osób biernych
zawodowo w wieku 30 lat i więcej, mieszkańców gmin: Brojce, Karnice, Płoty, Gryfice,
planowanego w latach 2017 – 2019 (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego)
zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie oraz realizację kursu zawodowego:
masażysta (I-go i II-go stopnia) wraz z organizacją egzaminów zewnętrznych
prowadzących do uzyskania kwalifikacji (wszystkie kursy zawodowe muszą zakończyć się
także egzaminem wewnętrznym; wykonawca musi przedstawić raport z ich
przeprowadzenia) w oparciu o poniższe wytyczne:
1) Szczegółowy opis beneficjentów/odbiorców usług wskazanych w przedmiocie
zamówienia: osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy gmin:
Brojce, Karnice, Płoty, Gryfice (w tym osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50 lat
i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach - z wykształceniem co najwyżej
ponadgimnazjalnym).
2) Zakres tematyki kursu: masażysty (I-go i II-go stopnia) objętych przedmiotem
zamówienia: anatomia z elementami fizjologii, masaż klasyczny, masaż sportowy,
masaż relaksacyjny, masaż odchudzający, masaż kosmetyczny, drenaż limfatyczny,
kinezyterapia, masaż segmentalny, masaż izometryczny, refleksoterapia
przygotowujący do egzaminu zewnętrznego (wymiar czasu zajęć dla jednej
10 osobowej grupy wynosi 150h, 25 dni po 6h).
3) Przygotowanie materiałów/zakup podręcznika/książki dla uczestników kursu
niezbędne do jego prowadzenia. Kurs musi być dostosowany do poziomu
uczestników opisanych w pkt.1. – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu
kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu
szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod i narzędzi do realizacji kursu.
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4) Wskazany w pkt. 2 zakres tematyczny kursu Zamawiający traktuje jako podstawowy
i zastrzega sobie możliwość zgłaszania innych zagadnień zawierających się
w podanych obszarach merytorycznych (zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników
projektu).
5) Efektem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020. Nabycie kwalifikacji zawodowych jest weryfikowane
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
Kwalifikacja – określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej
lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji
wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie
potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Usługi szkoleniowe
powinny być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu
na siedzibę instytucji szkoleniowej.
6) W celu potwierdzenia nabycia kwalifikacji przez uczestników kursu (zgodnie z pkt.5)
musi zostać zorganizowany Egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez właściwy
organ potwierdzający nabycie kwalifikacji. Zamawiający pokrywa koszty egzaminów
zewnętrznych dla grupy 10 osób. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby
kwalifikacje podniosła jak największa liczba osób – 10 uczestników uczestniczących
w szkoleniach
(pozytywnie
zdany egzamin
zewnętrzny
i
uzyskanie
certyfikatu/zaświadczenia wydanego przez właściwy organ).
7) Miejsce świadczenia usług: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac
Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice lub inne dogodne miejsce dla uczestników z terenów
gmin: Brojce, Karnice, Płoty, Gryfice bliskie ich miejsca zamieszkania.
8) Zamawiający zapewnia salę/pomieszczenia oraz druk materiałów kursowych
przygotowanych przez Wykonawcę. Wszystkie materiały/konspekty wykorzystywane
na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia zostaną przekazane Zamawiającemu
w formie elektronicznej.
9) Zamawiający określa szacunkowy termin realizacji przedmiotu zamówienia na okres
październik 2017 - czerwiec 2019 (planowana realizacja w I kwartale 2018 roku, dla
jednej grupy 10 osobowej).
Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia spotkań w ramach kursu znajdują się
w budynku, którego stan techniczny nie zagraża zdrowiu lub życiu uczestników. Ponadto
posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych lub wychowujących dzieci, np. poprzez
podjazdy lub windę. W budynku znajduje się dostęp do Internetu.
Kurs przewidziany został do realizacji w ciągu wszystkich dni tygodnia w systemie
stacjonarnym.
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2. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej, wadium i cenie.
Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe realizuje część zamówień dotyczących
organizacji usług szkoleniowych u Zamawiającego. Każdy Oferent może złożyć ofertę na
przeprowadzenie jednego lub wszystkich usług szkoleniowych. Nie przewiduje się
wnoszenia wadium przy składaniu oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Cenę należy podać w postaci kwoty jednostkowej brutto (na 1 uczestnika kursu, przy
założeniu grupy 10 osobowej w wymiarze czasu zajęć: 150h, 25 dni po 6h). Cena powinna
zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, w tym narzuty do
wynagrodzeń w przypadku osób fizycznych, koszty podatków w tym podatek od towarów
i usług VAT w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą.
3.Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający określa szacunkowy termin realizacji przedmiotu zamówienia na okres
październik 2017 - czerwiec 2019 (planowana realizacja w I kwartale 2018 roku, dla jednej
grupy 10 osobowej). Ostateczne terminy kursu zostaną ustalone z wybranym/i
Oferentem/ami po podpisaniu umowy.
4. Opis warunków składania ofert oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1) Do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem mogą przystąpić wyłącznie ci Wykonawcy,
którzy przygotowani są do przyjęcia zlecenia na świadczenie ww. usług (posiadać
niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej i prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne,
niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy)
z zastrzeżeniem podpunktów 2) i 3), tj. spełniający następujące warunki:
a) posiadający wykształcenie wyższe tematyczne (w przypadku osób fizycznych,
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób
wydelegowanych do realizacji zamówienia przez podmioty gospodarcze);
b) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c) dysponujący doświadczeniem w prowadzeniu kursów z tematyki tożsamej do
przedmiotu zamówienia (Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu doświadczenia osób zaangażowanych do realizacji
zamówienia);
d) będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
pod warunkiem, że osobiście będzie świadczyć usługę lub jako przedsiębiorstwo
posiada odpowiednie zasoby i doświadczenie (w ciągu ostatnich 3 lat)
w prowadzeniu usług z ww. zakresu;
2) Do złożenia oferty nie mogą przystąpić Wykonawcy powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo z zastrzeżeniem podsekcji 6.5.2. pkt. 3 „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020”. 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) 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 PO,
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.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.
3) Do złożenia oferty mogą przystąpić Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą
podstawy do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24
ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie
złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie
Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów
Prawidłowo złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z „Kryteriami oceny ofert”, zawartymi
w punkcie 5 niniejszego zapytania.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
1) Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
a) cena, znaczenie 50% (możliwość uzyskania maksymalnie 50 na 100 punktów);
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium a):
- cena poniżej i równa zabudżetowanej wartości - 50 punktów,
- cena powyżej zabudżetowanej wartości - 0 punktów,
b) doświadczenie oferenta z zakresu składanej oferty, znaczenie 50% (możliwość
uzyskania maksymalnie 50 na 100 punktów);
uszczegółowienie przyznawania punktacji w ramach kryterium b):
- za doświadczenie obejmujące powyżej 600 h przeprowadzonych kursów, usług
i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji,
organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających
termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym
w pkt.1.2) – 50 punktów,
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- za doświadczenie obejmujące od 300 do 600 h przeprowadzonych kursów, usług
i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji,
organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających
termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym
w pkt.1.2) – 25 punktów,
- za doświadczenie obejmujące poniżej 300 h przeprowadzonych kursów, usług
i/lub szkoleń - w tym świadczonych na rzecz osób fizycznych i/lub instytucji,
organizacji, przedsiębiorstw itp. (w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających
termin składania ofert) tożsamych z zakresem tematycznym wskazanym
w pkt.1.2) – 0 punktów,
2) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma
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.
3) Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest
złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający
do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na
każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
4) W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
5) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
b) zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów
lub oświadczeń.
6. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty w postaci co najmniej: oferty cenowej (Załącznik nr 1), oświadczenia (Załącznik nr 2)
oraz informacji/specyfikacji określającej doświadczenie w zakresie zamówienia (Załącznik
nr 3), należy składać osobiście w biurze Aktywa Plus Emilia Kowalska, ul. Bolesława
Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin (w godzinach otwarcia biura) albo w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 pok. 8, 72-300 Gryfice (w godzinach otwarcia
Ośrodka) lub drogą elektroniczną na adres: annaworach@aktywaplus.pl do dnia 10
października 2017 r. (do godz. 10:00). Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą
tylko te propozycje ww. usług, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia
wszczęcia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania
propozycji.
7.Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin ich składania.
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8. Oferent/ci, których propozycje przygotowania i realizacji kursu ocenione zostaną jako
najkorzystniejsze, zobowiązani zostaną do podpisania z Zamawiającym umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w zawartej umowie.
9. Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem
uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego
kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej
z ww. zamówieniem zgodnie z zapisami w Rozdziale 4 pkt. 1 „Wytycznych programowych
w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.
10. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniona jest Pani Anna
Worach, tel. 537 780 440 lub e-mail: annaworach@aktywaplus.pl.

Szczecin, dnia: 02 października 2017 r.
Aktywa Plus
Emilia Kowalska
…………………………………
podpis
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Załącznik nr 1
….....................……………………
(miejscowość i data)

OFERTA CENOWA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację
kursu zawodowego: masażysta w ramach projektu pn. „AMBITNI I KOMPETENTNI
mieszkańcy powiatu gryfickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
Tel./fax:
NIP:
Nazwa banku:
Nr rachunku bankowego:
Dla (dane Zamawiającego):
Aktywa Plus Emilia Kowalska
ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko):
…………………………………………………………………..
oświadczam, że zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia …….……….
Oferuję następujące warunki cenowe
Tematyka kursu objętego przedmiotem
zamówienia z zakresu:

Cena jednostkowa brutto
za 1 uczestnika kursu:

Masażysta
(I-go i II-go stopnia)
1. Akceptuję termin realizacji zamówienia.
2. Potwierdzam przyjęcie warunków płatności (tj. po przeprowadzonym usłudze
i przekazaniu wymaganej dokumentacji poświadczającej wykonanie zadania).
3. Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

......................, dnia ………......
(miejscowość i data)

...….……..……..................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Oferenta
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Załącznik nr 2
….....................……………………
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Oświadczenie Oferenta ubiegającego się o uzyskanie zamówienia
W ramach zapytania ofertowego z dnia …………… obejmującego wyłonienie Wykonawcy
odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację kursu zawodowego: masażysta dla osób
biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, mieszkańców gmin: Brojce, Karnice, Płoty,
Gryfice, planowanego w latach 2017 – 2019 w ramach projektu pn. „AMBITNI
I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego” (RPZP.06.05.00-32-K037/17-00)
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Oświadczam, iż dla złożonej oferty nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe
między Zamawiającym Aktywa Plus Emilia Kowalska z siedzibą w Szczecinie, ani Partnerem
projektu pn. „AMBITNI I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu gryfickiego” tj. Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Gryficach, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam, iż nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
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Wykaz osób zaangażowanych do przygotowania oraz realizacji kursu zawodowego:
masażysta w ramach projektu pn. „AMBITNI I KOMPETENTNI mieszkańcy powiatu
gryfickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
L.p.

Nazwisko i imię

Wykształcenie

Tematyka usług

Liczba wykonanych
godzin usług
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