Zamość, dnia 24.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe 2.5.SZK.2018

I. Informacje o ogłoszeniu
1. Termin składania ofert
Ofertę można składać do dnia 14.09.2018 r. do godziny 15.00,
2. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57
22-400 Zamość
tel. 84 677 56 46
NIP: 922 269 74 72
e-mail: administracja@mcpr.zamosc.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o zasady
określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju”.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wysokiej jakości szkoleń dla pracowników
socjalnych w ramach projektu pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”
współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Zakres merytoryczny szkolenia musi być oparty o Regulamin konkursu Numer:
POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17 pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” z
wykorzystaniem publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W
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MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU oraz „Zasad wdrażania usprawnień organizacyjnych w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”.
Szkolenia muszą zostać zrealizowane w ciągu 78 godzin zegarowych w okresie od 1
października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w dniach od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 - 15:30.
Szkolenia zostaną zrealizowane w formie 5 bloków szkoleniowych.
a. Szkolenie dotyczące wprowadzenia zmian organizacyjnych wynikających z art. 110a
ustawy o pomocy społecznej, doświadczenia innych OPS we wdrażaniu nowych
rozwiązań organizacyjnych - 1 szkolenie 6 h x 1 dzień dla max 30 osób.
Termin realizacji: październik – listopad 2018 r.
b. Standardy pracy socjalnej - dla 2 grup, 3 h x 4 dni dla każdej z nich. max 18 osób w
jednej grupie. W sumie 30 osób.
Termin realizacji: grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.
c. Standardy usług socjalnych - dla 1 grupy 3 h x 4 dni. W szkoleniu wezmą udział
pracownicy socjalni, zainteresowani pracą w Zespole ds. usług tj. max 10 osób.
Termin realizacji: luty – marzec 2019 r.
d. Szkolenia stanowiskowe zgodne z modelem usług realizowane dla 4 Zespołów: a)
Zespół ds. pierwszego kontaktu b) Zespół ds. pracy socjalnej c) Zespół ds. usług d)
Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją, 3h dla każdego z Zespołów.
Termin realizacji: kwiecień – maj 2019 r.
e. Szkolenie dotyczące pracy z klientem wieloproblemowym - dla 2 grup 3 h x 4 dni dla
każdej z nich. max 18 osób w jednej grupie. W sumie 30 osób.
Termin realizacji: czerwiec 2019 r.
Wykonawca przygotuje szczegółowy program szkolenia Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmian i doprecyzowania przedstawionego przez Wykonawcę programu szkolenia i
przewiduje spotkanie, w celu dostosowania programu szkoleniowego do potrzeb MCPR i
poznania specyfiki działalności MCPR.
Zamawiający informuje, iż płatność za zrealizowaną usługę nastąpi po zrealizowaniu każdego
bloku szkoleniowego.
Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek po podpisaniu przez obie Strony protokołu
odbioru usługi, który będzie zawierał następujące informacje: raporty z poszczególnych
szkoleń, wartość wynagrodzenia oraz prawidłowość wykonania usługi. W protokole zostanie
również umieszczona informacja o braku lub istnieniu uwag lub zastrzeżeń do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca prowadzi zajęcia zgodnie z Harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.
Wykonawca nie wprowadza żadnych zmian w harmonogramie bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie lub umowy o
wykonywanie usług. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego
stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji.
Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w formie
elektronicznej oraz papierowej omawiające zagadnienia przedstawiane na szkoleniu.
Materiały muszą być własnością firmy szkoleniowej i nie mogą naruszać praw autorskich
(Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wykonawca w ramach wykonywania zamówienia zobowiązuje się zapewnić
a. serwis kawowy w trakcie szkoleń;
b. w przypadku realizacji zajęć w ciągu jednego dnia w wymiarze 6 godzin zegarowych
dla jednej grupy – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Uczestnikom
gorącego posiłku (jednodaniowy);

11. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia wszystkich dokumentów oraz miejsca realizacji
szkoleń stosownymi logotypami, wzory logotypów zostaną przekazane przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zapewnia odpowiednie sale na czas prowadzenia szkoleń.
13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
W
tym
celu
wykonawca
powinien
przesłać
pytania
na
adres
edyta.adamczyk@mcpr.zamosc.pl, z powołaniem się na nazwę postępowania.
14. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub w sposób inny niż określony w Zapytaniu ofertowym, spowoduje
jej odrzucenie.
15. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość ani elearningu.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca powinien wykazać, że trener/trenerzy posiadają wiedzę i doświadczenie
dydaktyczne w zakresie tematyki szkolenia, należycie wykonał/li (każdy z trenerów)
przynajmniej 2 szkolenia z zakresu pracy socjalnej i/lub usług socjalnych i/lub modelowych
rozwiązań w zakresie realizacji usług i pracy socjalnej, w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), trwające min. 10
godzin zegarowych (każde ze szkoleń), w których uczestniczyło min. 10 osób (w ramach
każdego ze szkoleń).
3. Wykonawca przedstawi Szczegółowy program szkolenia, zawierający informację o ilości czasu
przeznaczonego na poszczególne zagadnienia, ze wskazaniem na konkretne techniki i
narzędzia prowadzenia zajęć (np. wykłady, prezentacje, praca zespołowa itp.).
V. Kod CPV
80500000-9
VI. Nazwa kodu CPV
Usługi szkoleniowe i edukacyjne
VII. Wymogi formalne oferty:
1. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać (pocztą, kurierem, osobiście) na adres: Miejskie
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu., ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość. W przypadku
wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Na kopercie należy umieścić dopisek: Oferta na realizację szkoleń dla pracowników
socjalnych - projekt pn. „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczonym w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści i zapewniającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.

8. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym
zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę
upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną
poinformowani Oferenci.
9. Oferent/trener powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach
projektu, w której powinien uwzględnić również zaangażowanie w innych projektach
oraz zaangażowanie zawodowe wynikające z umowy o pracę/prowadzonej działalności.
Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł,
w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
VIII. Wykluczenie z postępowania:
W celu potwierdzenia braku konfliktu interesów, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku
występowania powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 6).
IX. Dokumenty składane przez Wykonawcę
1. Wypełniony Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1);
2. Wykaz dokumentujący doświadczenie trener/ów wskazanych do świadczenia usług w
zakresie zamówienia (Załącznik nr 2) wraz z kserokopiami dowodu/ów potwierdzającego
należyte wykonanie usług szkoleniowych np.: referencje, kopia umowy zlecenia wraz z
zatwierdzonym rachunkiem, kopia umowy o świadczenie usług wraz z podpisaną lub
opłaconą przez zamawiającego fakturą lub protokołem wykonania usługi.
3. Szczegółowy program szkolenia, zawierający informację o ilości czasu przeznaczonego na
poszczególne zagadnienia, ze wskazaniem na konkretne techniki i narzędzia prowadzenia
zajęć (np. wykłady, prezentacje, praca zespołowa itp.).
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3);
5. Życiorys trenera/ów według wzoru (załącznik nr 4) potwierdzający posiadane doświadczenie
zawodowe;
6. Doświadczenie w zakresie wdrażania usług i pracy socjalnej o standardzie określonym w
publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA
PRAWACH POWIATU (Załącznik Nr 5)
7. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 6)
8. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (za zgodność z oryginałem lub
wydruk komputerowy) – dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
9. wydruk CEIDG lub KRS obowiązujący na dzień wystawienia oferty tj. nie później niż na 30 dni
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby
podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy
dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność – dotyczy
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie,
na komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
5. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona
dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” i podpisana przez Wykonawcę.
6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
7. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy w zakresie składania ofert. W
przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na
piśmie przed upływem terminu składania ofert wraz z oświadczeniem o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
10. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert oraz załączników.
12. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc
służących do wypełnienia oferty.
13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po
upływie terminu składania ofert.
XI. Miejsce składania ofert
Ofertę Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57
22-400 Zamość
tel. 84 677 56 46
XII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena formalna i II etap - ocena merytoryczna.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia
oraz spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania
wynikające z treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
b. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów,
c. oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.
5. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i
wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w
oparciu o następujące kryteria:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria:
Kryterium 1 – cena za realizację zamówienia – max. 10 pkt.

Kryterium 2 – doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń - max. 30 pkt.
Kryterium 3 – doświadczenie w zakresie wdrażania usług i pracy socjalnej o standardzie określonym
w publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH
POWIATU - max. 60 pkt.
Zasady oceny według ustalonych kryteriów:
Kryterium 1: Cena (C) za 1 uczestnika projektu brutto w złotych – waga 10% (10 pkt.)
Cena minimalna
Cena (C) = –––––––––––––––––– × 10 punktów
Cena oferty badanej
Kryterium 2: Doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń (D) – waga 30% (30 pkt.)
Przez doświadczenie rozumie się należycie zrealizowane usługi przeprowadzenia szkolenia. W ramach
tego kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość szkoleń należycie przeprowadzonych.
Punktowane będą szkolenia z zakresu usług socjalnych i pracy socjalnej, dla grupy min. 10 osobowej
zrealizowane w ciągu ostatnich dwu lat przed upływem terminu składania ofert. Punkty liczone będą
na podstawie dołączonych referencji, rekomendacji, itp. uwzględniających jakość zrealizowanych
usług przeprowadzenia szkolenia. Referencje, rekomendacje poza potwierdzeniem jakości
zrealizowanych usług muszą zawierać liczbę osób oraz okres realizacji zamówienia.

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
Liczba szkoleń (powyżej 2 wymaganych) przeprowadzonych
w okresie 2 ostatnich lat przed terminem składania ofert
do 1 usługi
od 2 do 5 usług
5 usług i więcej

Liczba przyznawanych
punktów
0 pkt
15 pkt
30 pkt

Kryterium 3: doświadczenie w zakresie wdrażania usług i pracy socjalnej o standardzie określonym w
publikacji MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE W MIEŚCIE NA PRAWACH
POWIATU (M)– waga 60 % (60pkt.)
Przez doświadczenie w zakresie wdrażania usług i pracy socjalnej o określonym standardzie rozumie
się zrealizowanie szkoleń w tym zakresie lub/i uczestniczenie we wdrażaniu nowego modelu w
ośrodku pomocy społecznej (ops). Punkty liczone będą na podstawie dołączonych zaświadczeń,
referencji, rekomendacji, itp. uwzględniających udział we wdrażaniu nowego modelu usług i pracy
socjalnej.
Kryterium punktowane będzie w następujący sposób:
- jeżeli Wykonawca uczestniczył we wdrażaniu nowego modelu w ops – 30 pkt.
- jeżeli Wykonawca zrealizował szkolenie, w tym zakresie – 30 pkt.
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę = C+D+M
Gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w Kryterium 1
D – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w Kryterium 2
M – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w Kryterium 3
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
stanowiących sumę punktów uzyskanych przez ofertę w podanych wyżej kryteriach.
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W
przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez 2 lub więcej wykonawców za

najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z wyższym doświadczeniem w zakresie wdrażania
usług i pracy socjalnej o określonym standardzie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z
Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena
podana przez Wykonawcą przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie
projektu na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania
porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, oraz do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za
kolejną najkorzystniejszą.
XIII. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze
aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć harmonogramu realizacji umowy. Czas realizacji
może ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego w sytuacji wystąpienia okoliczności
niewynikających z winy Wnioskodawcy.
XIV. Okres związania ofertą
Okres związania oferta wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
XV. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy zlecenia:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o wyniku
postępowania na stronie internetowej, podając dane Wykonawcy (nazwa firmy, adres), którego
ofertę wybrano.

