Rumia, dnia 01.08.2017 r.
Zapytanie ofertowe / rozeznanie rynku/ nr 01/08/2017/ZIT6.2
o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Niesiemy Pomoc,

ul. Kopernika 11,
81 - 846 Sopot
Telefon: 791011240
fundacjanp@wp.pl
adres strony internetowej: www.niesiemypomoc.org.pl
W związku z realizacją projektu pt: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie
Wejherowskim II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Fundacja
Niesiemy Pomoc zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej prowadzenia spotkań animacyjnych,
integracyjnych w obszarze usług opiekuńczych dla seniorów, opiekunów, środowiska lokalnego.
Projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” jest realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej VI
Integracja Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm
ZIT.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 85310000-5
Usługi pracy społecznej
Przedmiotem rozeznania rynku jest: Wykonywanie zadań animatora usług opiekuńczych, prowadzenie
zajęć integracyjnych międzypokoleniowych na terenie miasta Rumia oraz na terenie powiatu
wejherowskiego. Kontakt z uczestnikami projektu, omawianie bieżących potrzeb, aktywizacja
społeczna, wsparcie w radzeniu sobie ze stresem. Prowadzenie konsultacji, spotkań grupowych,
rodzinnych, sąsiedzkich w ilości 800h w okresie 14 miesięcy, średnio 55h/mies.
Forma zaangażowania: Umowa cywilno-prawna (rodzaj umowy: zlecenie)
Maksymalny termin realizacji zamówienia wymaganego przez Zamawiającego nastąpi w terminie
od 10.08.2017 do 30.09.2018r.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: zajęcia, konsultacje, wsparcie animacyjne odbywać się będą w
okresie sierpień 2017 – wrzesień 2018.
Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej
oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zajęcia, wsparcie będą odbywać się na terenie miasta Rumia oraz na terenie powiatu
wejherowskiego.
Pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć wymienionych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia zapewnia Zamawiający.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
konieczne:
1. Gotowość do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w rozumieniu
ustawy o pomocy społecznej oraz instytucjach rynku pracy.
2. Empatia, wyrozumiałość.
3. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów
4. Znajomość zasad funkcjonowania usług opiekuńczych w organizacjach oraz sposobów
aktywizacji seniorów, osób niesamodzielnych.
Sposób weryfikacji spełnienia warunków: przedstawienie oświadczenia o spełnieniu
warunków koniecznych.
Ocena spełniania wymaganych przez wykonawców warunków zostanie dokonana
według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania z powodu powiązania kapitałowego lub osobowego z
Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania miedzy 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,
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,
e) innym powiązaniu polegającym na naruszeniu zasady konkurencyjności niż
wskazanym w lit. a-d.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz z
wymaganymi dokumentami, oświadczeniami.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
1.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena: 100% (cena brutto brutto). Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie,
wyrażone w złotych polskich w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać należny podatek i
składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej i nie posiadających innego zatrudnienia z tytułu umowy o pracę lub
zlecenia). Cena w ofercie uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem oferty.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą
czytelną techniką.
2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Ofertę należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: fundacjanp@wp.pl lub
pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Fundacja Niesiemy
Pomoc, ul. Kopernika 11, 81 - 846 Sopot (z dopiskiem Animator usług opiekuńczych)
2) Termin składania oferty 08.08.2017 r., do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert 08.08.2017 godz 12:05
3) Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia
wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

IX. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym i spełnianiu warunków do
udziału w postępowaniu

(ZAŁĄCZNIK 1)
FORMULARZ OFERTOWY NR 01/08/2017/ZIT6.2
DANE OFERENTA:
1. Nazwa oferenta …………………………………………………….………………………..
2. Adres

………….………………………………………………………………………

3. Tel./Fax.

……………….………………………………………………………………….

4. E-mail

………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/08/2017/ZIT6.2 ‘Wykonywanie zadań animatora usług
opiekuńczych, prowadzenie zajęć integracyjnych międzypokoleniowych na terenie miasta Rumia oraz
na terenie powiatu wejherowskiego. Kontakt z uczestnikami projektu, omawianie bieżących potrzeb,
aktywizacja społeczna, wsparcie w radzeniu sobie ze stresem. Prowadzenie konsultacji, spotkań
grupowych, rodzinnych, sąsiedzkich w ilości 800h w okresie 14 miesięcy, średnio 55h/mies’,
oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Przedmiot oferty:

Cena brutto w PLN
za 1 godz. pracy

Słownie cena brutto
za 1 godz. pracy

Animator usług opiekuńczych

Oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługi i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
2) zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
3) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
4) dysponuję potencjałem do wykonania zamówienia,
5) znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
6) deklaruję gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym
uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
7) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za stawkę
podaną w niniejszym formularzu.

…………………………………………
Miejscowość, data

…..…………………..………………………
Podpis Oferenta

(Załącznik 2)
OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
DANE OFERENTA:
Nazwa podmiotu: …………………………………………………………………………..
Adres:

………………………………………..………………………………..

NIP:

………………………………………………..

Ja, niżej podpisana/y przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację
zadań Animatora usług opiekuńczych oświadczam, że:
1. spełniam warunki udziału w postępowaniu;
2. spełniam warunki konieczne do udziału w postępowaniu tj. Gotowość do pracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz
instytucjach rynku pracy; Empatia, wyrozumiałość; Łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
Znajomość zasad funkcjonowania usług opiekuńczych w organizacjach oraz sposobów
aktywizacji seniorów, osób niesamodzielnych.
3. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………
Miejscowość, data

…..……………………………..……………..………………………
pieczęć i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób
upoważnionych do reprezentowania Oferenta

