Zapytanie ofertowe

Puszczykowo, 21.12.2018 r.

Dotyczące realizacji zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem treningów
samodzielności dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Poznania w związku z realizacją
projektu: „Feniks” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zamawiający

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

tel. + 48 61 898 30 68, fax + 48 61 813 34 21, email: fundacja@jadwiga.org, NIP 777-25-16-173

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Realizacja zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem treningów samodzielności
dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Poznania w związku z realizacją projektu:
„Feniks” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

1.2. Rodzaj zamówienia:

CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania związanego z organizacją i
przeprowadzeniem treningów samodzielności dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta
Poznania w związku z realizacją projektu: „Feniks” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.1. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 29.06.2019 r.

2.2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie
kompleksowa organizacja i przeprowadzenie treningów samodzielności dla osób
niepełnosprawnych z terenu miasta Poznania.
Ilość uczestników 280 osób po średnio 15 godzin treningu – razem 4200 godzin treningów.

1 trening to 1 godzina zegarowa. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmniejszenia ilości uczestników, będzie zależeć to od zgłaszanego
zapotrzebowania na tego typu usługę.
Treningi samodzielności będą odbywać się na terenie miasta Poznania w pomieszczeniach
wynajmowanych przez Zamawiającego przy ul. Grunwaldzkiej 19.
Usługi muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
będących uczestnikami projektu.

Treningi powinny być prowadzone w sposób adekwatny do możliwości poznawczych i
życiowych uczestników projektu z uwzględnieniem IPD przygotowanym przez innych
specjalistów.
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę trenerów ( min. 10 osób),
których zadaniem będzie przeprowadzenie treningów z uczestnikami projektu. Trenerzy
skierowani przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy muszą być osobami
wykwalifikowanymi, posiadać minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu działań dla
osób niepełnosprawnych.

W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie, które musi zaoferować
Wykonawca za świadczenie 1 godziny usługi .

3. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, 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:
3.1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

3.2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3.3. Pełnienie funkcji
pełnomocnika;

członka

organu

nadzorczego

lub zarządzającego,

prokurenta,

3.4. 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.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub
z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

4.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez
Wykonawcę.

4.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

4.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia–
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia
niniejszego warunku przez Wykonawcę.
4.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia–
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia
niniejszego warunku przez Wykonawcę.

4.5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Sposób przygotowania oferty:

5.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę

5.2. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy
z Wykonawców powinien przedłożyć:
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a) ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
przedmiotowego zapytania ofertowego;

b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 – Oświadczenie
wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym;

d) podpisaną Klauzulę informacyjną RODO Załącznik nr 4.

e) Wykaz wykonywanych usług stanowiący Załącznik nr 5.
5.3. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych i uzupełniających.

6. Opis sposobu obliczania ceny:

6.1. Oferta powinna zawierać cenę w PLN wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki
oraz daniny publiczne.
6.2. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie.

6.3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
6.4. Cena może być tylko jedna.

7. Kryterium oceny oferty i informacja na temat sposobu przyznawania punktacji
za spełnienie kryterium:
1) Cena brutto – 60 %
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru:
Lp = ( Cn / Cb) x 60 pkt.,
gdzie:
Lp - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb - cena brutto badanej oferty.
2) Doświadczenie wykonawcy – 30 %

Najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie 3
lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował należycie największą liczbę usług o tematyce odpowiadającej przedmiotowi
niniejszego zamówienia określonemu w Załączniku nr 5.
3) Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 10 %

Wykonawca otrzyma 5 punktów za każdą osobę skierowaną do wykonania zamówienia, która
w dacie składania oferty jest osobą niepełnosprawną.
W kryterium „Poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych” wykonawca może uzyskać
maksymalnie 10 pkt.

Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy stanowić będzie sumę punktów
przyznanych w kryterium cena oraz w pozostałych wskazanych dwóch kryteriach
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8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2018 r. w wersji papierowej na adres: Fundacja
im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo, tel. + 48 61 898 30 68,
bądź w wersji elektronicznej na adres: fundacja@jadwiga.org .

9. Termin związania ofertą: 14 dni.
10. Informacje o odrzuceniu ofert:

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, które są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w przesłanym zapytaniu ofertowym.

11. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany
jej charakteru i zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby,
które przesłały oferty w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie
z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w
obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium.
W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest
najkorzystniejsza z pośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.

13. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące
okoliczności:

13.1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć
ich wad.
13.2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania
uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
13.3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
konanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
13.4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie
jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).

14. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i umowy:

14.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

16. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Informacji dodatkowych dot. zamówienia udziela Pani Paulina Ochmanowicz, email:
fundacja@jadwiga.org, bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod
numerem tel. 61-8983068 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
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Wybór wykonawcy usługi nastąpi do dnia 07.01.2019 Zawarcie umowy nastąpi do dnia
11.01.2019., chyba że z istotnych powodów zawarcie umowy nie będzie możliwe w tym terminie,
wtedy umowa zostanie zawarta niezwłocznie po ustaniu przeszkód w zawarciu umowy.
Wykonawca, który złożył ofertę ma prawo żądać udostępnienia mu protokołu wyboru wykonawcy.

Prezes Zarządu

Andrzej Markiewicz

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonywanych usług.
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