Zamawiający
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
al. Snycerska 8
91-302 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu
i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz
osób starszych”.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu
i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób
starszych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Nr sprawy 3/M/Z/2018
1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIĄCJEGO
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
al. Snycerska 8
91-302 Łódź
NIP: 725-17-38-043
tel. 42 203 48 00
fax 42 203 48 17
2. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) prowadzone w trybie
zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6, podrozdział 6.5.2
Zasada konkurencyjności.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego:
Pełnienie funkcji Eksperta w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i
przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób
starszych”.
Do zakresu obowiązków Eksperta, należeć będzie wykonywanie zadań w łącznym wymiarze
60 godzin, polegających na:

a)

Udziale

w

pracach

zespołu

eksperckiego

ds.

opracowania

modelu.

Termin wykonania zadania: III kwartał 2018 r.,
b)

Udziale w dwóch zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych przez
Zamawiającego na terenie UE tj. Niemcy, Szwecja. Termin wykonania zadania: III
kwartał 2018 r.,

c)

Udziale w 3 dwudniowych Panelach Eksperckich na terenie województwa łódzkiego
i opolskiego. Termin wykonania zadania: III i IV kwartał 2018 r.,

d)

Udziale w pięciu spotkaniach informacyjnych w 5 gminach nt. opracowanego
modelu/standardu na terenie województwa łódzkiego i opolskiego. Termin
wykonania zadania: IV kwartał 2018 r.,

II. Kody CPV
73000000-2 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze.
III. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: lipiec 2018 r. – listopad 2018 r. na terenie województwa
łódzkiego oraz opolskiego.
4.

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

ORAZ

OPIS

SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej
jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
a) posiada min. wykształcenie wyższe II stopnia z zakresu nauk społecznych,
 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, stanowiącego
załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

b) zrealizowała co najmniej 1 usługę, której przedmiotem były usługi doradcze i/lub

eksperckie i/lub konsultacyjne w zakresie opracowania modelu i/lub programu i/lub
standardu i/lub strategii, dotyczących osób chorych neurologicznie i/lub osób
starszych,
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
iż w ciągu 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia zrealizował
co najmniej 1 usługę doradczą i/lub ekspercką i/lub konsultacyjną dot. osób chorych
neurologicznie i/lub osób starszych,


Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej
na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji dotyczącej krajowej i/lub

c)

regionalnej polityki społecznej,


Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże,
że jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji dotyczącej krajowej
polityki społecznej,



Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej
na podstawie wykazu, stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany
jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego.
2) wykaz potwierdzający zrealizowanie co najmniej 1 usługi doradczej i/lub eksperckiej
i/lub konsultacyjne w zakresie opracowania modelu i/lub programu i/lub standardu

i/lub strategii, dotyczących osób chorych neurologicznie i/lub osób starszych,
stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego,
3) wykaz potwierdzający autorstwo lub współautorstwo co najmniej 1 publikacji
dotyczącej krajowej i/lub regionalnej polityki społecznej, stanowiący Załącznik nr 5
do Zapytania Ofertowego.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia /
nie spełnia.
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z

WYKONAWCAMI

ORAZ

PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje mogą być przesyłane pisemnie lub e-mailem.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pani Marta Zatorska – tel. (42) 203-48-28
e-mail: m.zatorska@rcpslodz.pl

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego.
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, 91-302
Łódź, ul. Snycerska 8, piętro I, pok. nr 17 Sekretariat lub przesłać e-mailem na adres
m.zatorska@rcpslodz.pl do dnia 10.07.2018 roku do godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W ofercie należy wskazać cenę całkowitą, jak i stawkę godzinową za realizację usługi netto
i brutto usługi.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
3. W przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą cena oferty winna
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cenę należy
podać wg wartości netto i wartości brutto.
4. W przypadku Wykonawcy będącego osoba fizyczną, nie prowadzącą działalności
gospodarczej, podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierająca wszelkie koszty
Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z realizacją przedmiotowego zamówienia
z uwzględnieniem danin publiczno-prawnych, w tym także koszty z tytułu przeniesienia
majątkowych praw autorskich i nie będą obowiązywały zwiększeniu w okresie
obowiązywania umowy.
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:
1) cena oferty brutto – 50 %
2) liczba

opracowanych

publikacji

osoby

realizującej

zamówienie

z zakresu problematyki osób chorych neurologicznie i/lub osób starszych –
50%
2. Ocena złożonych ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

1) Cena oferty brutto:

Najwyższą liczbę punktów – 50 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie
zamówienia, a każda następna będzie obliczana według następującego wzoru:
Cena brutto oferty najniższej
------------------------------------- x 100 pkt. x 50%
Cena brutto oferty ocenianej
2) liczba opracowanych publikacji osoby realizującej zamówienie z zakresu
problematyki osób chorych neurologicznie i/lub osób starszych – 50%
Ocena ofert w tym kryterium, odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 50 pkt.
na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 5 do Zapytania
Ofertowego.
a) Sześć opracowanych publikacji – 50 pkt.,
b) Pięć opracowanych publikacji – 40 pkt.,
c) Cztery opracowane publikacje – 30 pkt.,
d) Trzy opracowane publikacje – 20 pkt.,
e) Dwie opracowane publikacje – 10 pkt,
f) Jedna opracowana publikacja – 0 pkt.,
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1.

W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji
o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej ważności
wymaga dochowania formy pisemnej.

2.

W przypadku wyżej określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

3.

Niezależnie

od

kar

umownych

Zamawiający

uzupełniającego na zasadach ogólnych.

może

dochodzić

odszkodowania

4.

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość
autorskich praw majątkowych do dokumentów i materiałów powstałych w wyniku
realizacji niniejszego zamówienia.

5.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia w terminie
14 dni od dnia przedstawienia poprawnie wystawionego rachunku/faktury przez
Wykonawcę dla: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39344. Faktura powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego i Płatnika:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8.

6.

W przypadku, gdy do wyłonionego Wykonawcy, zastosowanie znajdować będą przepisy
o stawce godzinowej, określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, istotne postanowienia umowy, w trym termin płatności zostaną
dostosowane do wymogów ustawy.

7.

Umowa zawierać będzie postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz warunki przetwarzania danych i wymagania zgodne z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

8.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje mniejszą liczbę godzin, niż przewiduje
zamówienie, Zamawiający dokona rozliczenia na podstawie faktycznej liczby godzin,
przedstawionej na miesięcznej ewidencji czasu pracy w Projekcie.

12.INFORMACJA O WARUNKACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwane dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki
Społecznej z siedzibą w Łodzi ul. Snycerska 8. reprezentowane przez Dyrektora,

2) Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych u Administratora Danych
Osobowych można się skontaktować pod adresem: Łódź, ul. Snycerska 8 adresem
mailowy: iodo@rcpslodz.pl nr tel. (42) 203 48 00,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) prowadzone w trybie zasady
konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, rozdział 6,
podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności.
4) Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.

z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”,

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „jednolitym
rzeczowym wykazie akt”, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 1/2018
Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z dnia 04.01.2018 r. w sprawie
przepisów kancelaryjnych i archiwalnych stosowanych w Regionalnym Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi,
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
przez profilowanie), stosownie do art. 22 RODO,
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan danych osobowych1,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO,
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13.

INFORMACJE

O

FORMALNOŚCIACH,

JAKIE

POWINNY

ZOSTAC

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu
zawarcia umowy, listownie lub pocztą elektroniczną.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania

o

udzielenie

zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału,
Załącznik nr 4 – Wykaz potwierdzający zrealizowanie co najmniej 1 usługi doradczej i/lub
eksperckiej i/lub konsultacyjne w zakresie opracowania modelu i/lub programu i/lub
standardu i/lub strategii, dotyczących osób chorych neurologicznie i/lub osób starszych,
Załącznik nr 5 – Wykaz potwierdzający autorstwo lub współautorstwo co najmniej
1 publikacji dotyczącej krajowej polityki społecznej,
Zatwierdzam
Anna Mroczek
Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi
Łódź, dnia 29.06.2018 roku

