Gdańsk,09.09.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/0052/2019
Prowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów prawnych
Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych
wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim" o numerze RPPM.06.02.02-22-0052/17 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące dokumenty:
Załącznik Nr 1- Część ofertowa
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna
Załącznik nr 3 – Wykaz usług wskazywanych na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 - Wykaz osób wskazywanych na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Wykaz osób na potrzeby oceny wg kryterium „doświadczenie osoby realizującej zamówienie”

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk
NIP: 583 296 90 85
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i
opiekunów prawnych w ramach projektu pt. Rodzina do podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w
powiecie kwidzyńskim.
Kod CPV:
85312320-8 Usługi doradztwa
85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne,
Zapytanie zostało podzielone na 3 części.
Część I Prowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów prawnych w zakresie budowania relacji z dziećmi „Metoda
na focha”:
1.

Zakres tematyczny warsztatów: empatyczna komunikacja z dziećmi, potrzeby i ich wpływ na relacje rodzicdziecko, granice, rodzina a presja rówieśnicza, wspieranie celów i marzeń dzieci.
2. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego.
3. Warsztaty prowadzone będą na terenie powiatu kwidzyńskiego.
4. Warsztaty prowadzone będą dla dwóch grup, każda z grup liczyć będzie 8-12 osób.
5. Przewidywana liczba godzin warsztatów na grupę to 10 godzin, łącznie 20 godzin.
6. Minimalny czas trwania warsztatu dla jednej grupy w danym dniu to 5 godzin.
7. Warsztaty mogą być prowadzone we wszystkie dni tygodnia dokładne godziny ustalane będą na 5dni przed
planowanym terminem warsztatów.
8. Zamawiający zapewni salę do prowadzenia warsztatów
9. Zamawiający zapewnia materiały do prowadzenia warsztatów.
10. Dokładny termin warsztatów ustalany będzie z wykonawcą najpóźniej na 5 dni przed planowym terminem
warsztatu.
11. Wykonawca przedstawi szczegółowe programy warsztatów, zawierające m.in. materiały warsztatowe dla
uczestników warsztatów, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaopiniowana przez Zamawiającego.

Zamawiający przekaże Wykonawcy opinię/uwagi/zalecenia do przedstawionych programów szkoleń w terminie
3 dni od ich dostarczenia. W przypadku opinii negatywnej Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględnienia uwag w terminie 2 dni od ich dostarczenia Zamawiającego i ponownego przedstawienia
programów szkoleń do akceptacji. Trzykrotne niezaakceptowanie programu szkolenia przez Zamawiającego
jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
12. Przewidywany czas realizacji warsztatów to 23września -31 stycznia 2020 r.
13. Wykonawca podaje cenę brutto lub obejmującą wszystkie koszty w tym dojazd za godzinę warsztatów.
Część II – Warsztaty: techniki radzenia sobie ze stresem
1.

Zakres tematyczny warsztatów; pojęcie Stresu, techniki relaksacji, elementy artterapii, taniec jak pobudzenie
wewnętrznej energii, budowanie odporności psychicznej.
2. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego.
3. Warsztaty prowadzone będą na terenie powiatu kwidzyńskiego.
4. Warsztaty prowadzone będą dla dwóch grup, każda z grup liczyć będzie 8-12 osób.
5. Przewidywana liczba godzin warsztatów na grupę to 16 godzin, łącznie 32 godziny.
6. Minimalny czas trwania warsztatu dla jednej grupy w danym dniu to 4 godziny.
7. Warsztaty prowadzone będą od poniedziałku do piątku, dokładne godziny ustalane będą na 10 dni przed
planowanym terminem warsztatów.
8. Zamawiający zapewni salę do prowadzenia warsztatów
9. Zamawiający zapewnia materiały do prowadzenia warsztatów.
10. Dokładny termin warsztatów ustalany będzie z wykonawcą najpóźniej na 5 dni przed planowym terminem
warsztatu.
11. Wykonawca przedstawi szczegółowe programy warsztatów, zawierające m.in. materiały warsztatowe dla
uczestników warsztatów, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaopiniowana przez Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy opinię/uwagi/zalecenia do przedstawionych programów szkoleń w terminie
3 dni od ich dostarczenia. W przypadku opinii negatywnej Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględnienia uwag w terminie 2 dni od ich dostarczenia Zamawiającego i ponownego przedstawienia
programów szkoleń do akceptacji. Trzykrotne niezaakceptowanie programu szkolenia przez Zamawiającego
jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
12. Przewidywany czas realizacji warsztatów to 23 września 2019 -31 stycznia 2020 r.
13. Wykonawca podaje cenę za godzinę warsztatów.
Część III- Warsztaty asertywność i wizerunek, a relacje z dziećmi
1.

Zakres tematyczny warsztatów; asertywności, znaczenie wizerunku w relacjach z dziećmi, budowanie pewności
siebie, budowanie autorytetu rodzica poprzez wizerunek, wygląd, kulturę osobistą.
2. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego.
3. Warsztaty prowadzone będą na terenie powiatu kwidzyńskiego.
4. Warsztaty prowadzone będą dla dwóch grup, każda z grup liczyć będzie 8-12 osób.
5. Przewidywana liczba godzin warsztatów na grupę to 4 godzin, łącznie 8 godzin.
6. Minimalny czas trwania warsztatu dla jednej grupy w danym dniu to 4 godziny.
7. Warsztaty prowadzone będą od poniedziałku do piątku, dokładne godziny ustalane będą na 5 dni przed
planowanym terminem warsztatów.
8. Zamawiający zapewni salę do prowadzenia warsztatów
9. Zamawiający zapewnia materiały do prowadzenia warsztatów.
10. Dokładny termin warsztatów ustalany będzie z wykonawcą najpóźniej na 10 dni przed planowym terminem
warsztatu.
11. Wykonawca przedstawi szczegółowe programy warsztatów, zawierające m.in. materiały warsztatowe dla
uczestników warsztatów, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaopiniowana przez Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy opinię/uwagi/zalecenia do przedstawionych programów szkoleń w terminie
3 dni od ich dostarczenia. W przypadku opinii negatywnej Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględnienia uwag w terminie 2 dni od ich dostarczenia Zamawiającego i ponownego przedstawienia
programów szkoleń do akceptacji. Trzykrotne niezaakceptowanie programu szkolenia przez Zamawiającego
jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
12. Przewidywany czas realizacji warsztatów to 23 września -31 grudnia 2019 r
13. Wykonawca podaje cenę za godzinę warsztatów.

Opis warunków udziału w postępowaniu
1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności zawodowej, tj.:

A.
Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej dwie usługi, których przedmiot odpowiadał przedmiotowi części, na które składana jest oferta, przy
czym za jedną usługę uznaje się prowadzenie 4 godzin warsztatów dla grupy min 10 osób. Przedmiotem usługi
będzie dla części I –Budowanie relacji z dziećmi, dla części II – Techniki radzenia sobie ze stresem., dla części III
asertywność i wizerunek, relacje z dziećmi
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnia załącznik nr 3 do zapytania, który dołącza do oferty.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do przedłożenia
Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami są:
a)
b)

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany
jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

B. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, do prowadzenia warsztatów, która:
a)
b)
c)
d)
e)

Posiada wykształcenie wyższe psychologiczne
Posiada min. roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą dla części I, posiada min. Roczne
doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, w tym rodzicami dla części II i III.
Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
Korzysta z pełni praw publicznych.
Nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnia załącznik nr 4 do zapytania, który dołącza do oferty.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do przedłożenia
Zamawiającemu stosownych dokumentów:
a)

b)
c)

2.

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
potwierdzające spełnienie wymogu rocznego doświadczenia w świadczeniu usług zgodnych z zakresem części,
na które składana jest oferta, wskazanego w lit. b),
Kserokopię dyplomu ukończenia studiów kierunkowych potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w lit.
a),
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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,
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 podpisując ofertę jednocześnie oświadcza brak istnienia w stosunku do niego podstawy do wykluczenia.
3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
a) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których
udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
c) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w lit. b) powinno mieć postać dokumentu
stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji
przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać
przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć
do oferty.
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych (liderem).
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy.
Kryteria oceny ofert
Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierować kryterium:
- 50% - cena
- 30% -kryterium doświadczenie osoby realizującej zamówienie w zakresie doświadczenia psychologa
- 20% - kryterium doświadczenie osoby realizującej zamówienie w zakresie prowadzenia warsztatów.
Oferta, która uzyska za najwyższą liczbę punktów ( suma kryteriów C+D+W) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
A.

Opis sposobu obliczania punktów w kryterium cena.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą naliczone według następującego wzoru:
C= (Cmin / C0 ) x 50
C – ilość punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
C0 – cena oferty rozpatrywanej
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując cenę dla poszczególnych części zapytania.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50.
B.

Opis sposobu obliczania punktów w kryterium doświadczenie osoby realizującej zamówienie w zakresie
doświadczenia psychologa

W ramach kryterium oceniane będzie długość doświadczenia osoby, która będzie prowadzić grupy wsparcia i została
wskazana przez Wykonawcę w załączniku nr 4 (wykaz osób). W przypadku wskazania przez Wykonawcę kilku osób,
w ramach kryterium pod uwagę wzięte będzie jedynie doświadczenie jednej osoby z najdłuższym doświadczeniem.
Wykonawca wykazujący dysponowanie osobami posiadającymi doświadczenie psychologa wypełnia tabelę
„Załącznik nr 5”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 5 w sposób
umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Brak wykazania dodatkowego doświadczenia w
załączniku nr 5 będzie skutkować przyznaniem w powyższym kryterium 0 punktów.
Zamawiający dokona oceny oferty w przedmiotowym kryterium doświadczenie osoby realizującej zamówienie,
zgodnie z częścią na które składana jest oferta w następujący sposób:
Powyżej 1 roku- 2lata – 5pkt
3-4 lata -10 pkt
5-7 lat-15 pkt
8-10 lat – 20 pkt
11 i więcej lat – 30 pkt
C.

Opis sposobu obliczania punktów w
prowadzenia warsztatów

kryterium doświadczenie osoby realizującej zamówienie w zakresie

W ramach kryterium oceniane będzie długość doświadczenia osoby, która będzie prowadzić warsztaty dla rodziców
opiekunów prawnych i została wskazana przez Wykonawcę w załączniku nr 4 (wykaz osób). W przypadku wskazania
przez Wykonawcę kilku osób, w ramach kryterium pod uwagę wzięte będzie jedynie doświadczenie jednej osoby z
najdłuższym doświadczeniem.
Wykonawca wykazujący dysponowanie osobami posiadającymi doświadczenie psychologa wypełnia tabelę
„Załącznik nr 6”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 6 w sposób
umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Brak wykazania dodatkowego doświadczenia w
załączniku nr 6 będzie skutkować przyznaniem w powyższym kryterium 0 punktów.
Zamawiający dokona oceny oferty w przedmiotowym kryterium doświadczenie osoby realizującej zamówienie,
zgodnie z częścią na które składana jest oferta w następujący sposób:
1 – 20 godzin prowadzenia warsztatów – 5pkt
21- 50 godzin prowadzenia warsztatów- 10 pkt
51- 99 godzin prowadzenia warsztatów -15 pkt
100 – i więcej godzin prowadzenia warsztatów -20 pkt
Maksymalnie zamawiający przyzna 20 pkt.
Wszystkie obliczenia dla kryterium cena, doświadczenie, dostępność specjalisty będą wykonywane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie
określonym
przez
zamawiającego
ofert
dodatkowych.
Oferta powinna zawierać:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w języku polskim, w formie pisemnej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia,

Wykonawcy muszą złożyć:
1) ofertę wraz z oświadczeniami wskazanymi we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania),
2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich długości trwania, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru w załączniku nr 3 do
zapytania)
3) Wykaz osób wskazywanych na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu ( załącznik nr
4 do zapytania)
4) Wykaz osób na potrzeby oceny wg kryterium „doświadczenie osoby realizującej zamówienie w zakresie
doświadczenia psychologa” (załącznik nr 5)
5) Wykaz osób na potrzeby oceny wg kryterium „kryterium doświadczenie osoby realizującej zamówienie w
zakresie prowadzenia warsztatów” (załącznik nr 6)
6) Wykonawca składa komplet załączników (3-6) dla każdej części, na którą składa ofertę.
7) Wykonawca składa załącznik nr 1 i 2 w jednym egzemplarzu
8) Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w zapytaniu.
10) W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą
niezgodne z wymogami zapytania, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
11) Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków
udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego oferty za odrzuconą.

Sposób i miejsce złożenia
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, ul Za Murami
2-10, 80-823 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 r.
2. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska, ul Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy,
oraz napis: Zapytanie Prowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów prawnych w powiecie kwidzyńskim
nr projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17 lub przesłać mailowo na adres:karolina.weiner@zhp.net.pl w tytule maila
Prowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów prawnych w powiecie kwidzyńskim nr projektu
RPPM.06.02.02-22-0052/17
4. Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej (załącznik nr 1) oraz załączników 2-6 i przesłaniu całego
dokumentu na adres Zamawiającego.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
załączonych dokumentów.
6. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w części
ofertowej oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być czytelne.
7. Wszelkie dokumenty dołączone do oferty lub składane w ramach postępowania powinny być poświadczone za
zgodność przez Wykonawcę, jeśli nie są składane w oryginale.
8. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia oferty.
9. W przypadku składania oferty częściowej należy zaznaczyć na części ofertowej, której części dotyczy składana
oferta.
10. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem,
ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Pozostałe postanowienia
1. Ze strony zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Karolina Weiner, Tel. 500 165 355,
karolina.weiner@zhp.net.pl
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku informacja
o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której zamieszczone zostało zapytanie. Zamawiający przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na
zakres wprowadzonych.
6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu
postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie ofertowe
oraz umieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.
8. Ocenie poddane zostaną oferty zgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.
9. Okres realizacji umowy 23 września 2019 – 31 stycznia 2020 r.
10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia
określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia.
12. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.
13. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem
odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie.
14. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

16. Zamawiający poprawi w ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe.
17. Wykonawca przewiduje zapisy dopuszczające możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany osób wskazanych przez
Wykonawcę w ofercie jako osoby wyznaczone do realizacji zamówienia. na zmianę musi wyrazić zgodę
Zleceniodawca , zaś nowa osoba spełnia warunki, określone w zapytaniu, zaś jej doświadczenie jest nie krótsze od
wskazanego w ofercie Wykonawcy doświadczenia osoby, która ma zostać zastąpiona.

Załącznik nr 1
(„część ofertowa”)
OFERTA

……………………………………………………

Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

telefon kontaktowy:………………………………………………..

Przedmiotem oferty jest prowadzenie warsztatów w ramach części:
I TAK/NIE
II TAK/NIE

Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego
związane z zawarciem umowy zlecenie) w ramach części:
Cena dla części

Cena za godzinę

I

Kwota brutto…………………….PLN(słownie:………………………………………………………………złotych).

II

Kwota brutto…………………….PLN(słownie:………………………………………………………………złotych).

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a)

W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim
zawarte.
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, zaś usługi będą
świadczone jedynie przez osoby wskazane w ofercie.
d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym koszty podatkowe
i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy).
e) nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania i nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo poprzez wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− 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.
f)

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

g)

Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych, wytycznych
horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
h) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i
załącznikach są zgodne z prawdą.
Miejscowość i data …………………
……………………………….
Podpis i pieczęcie oferenta

Załącznik numer 2
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest ZHP Chorągiew Gdańska, ul Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/0052/2019 Prowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów prawnych;
2) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dalej „wytyczne”;
3) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;
4) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem
określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;
5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
6) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (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);
c) 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 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);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
7) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/0052/2019 Prowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów
prawnych ………………………………..
data, podpis

Załącznik numer 31
Wykaz usług wskazywanych na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Nr części której dotyczy

Nazwa usługi

Podmiot, dla którego usługę zrealizowano

Liczba osób dla których
była realizowana usługa

Liczba godzin trwania
pojedynczego warsztatu

Część I
Budowania relacji z dziećmi 2

Część II
Techniki radzenia sobie ze stresem.3

……………………………………………………..
Podpis i pieczęć oferenta

1
2
3

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.
Należy uzupełnić jeśli oferent składa ofertę na tą część.
Należy uzupełnić jeśli oferent składa ofertę na tą część.

Załącznik numer 44
Wykaz osób wskazywanych na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
Imię i nazwisko
Specjalista
do części nr

wykształcenie

Doświadczenie w pracy z
dziećmi i
młodzieżą,rodzicami
(proszę podać w
miesiącach)5, proszę
podać dla części I

Doświadczenie w pracy z
osobami dorosłymi
(proszę podać w
miesiącach) proszę
podać dla części II6

Oświadczam, że powyższe osoby:
a)
b)
c)

mają pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystają z pełni praw publicznych
Nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym
……………………………………………………..
Podpis i pieczęć oferenta

4
5
6

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.
Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę miesięcy zrealizowanych w wymaganym okresie.
Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę miesięcy zrealizowanych w wymaganym okresie.

Załącznik numer 57
Wykaz osób na potrzeby oceny wg kryterium „doświadczenie osoby realizującej zamówienie w zakresie doświadczenia psychologa”

Imię i nazwisko

Opis doświadczenia

Staż pracy jako psycholog, proszę wskazać w
pełnych latach

Podmiot, na rzecz którego były świadczone usługi

……………………………………………………..
Podpis i pieczęć oferenta

7

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.

Załącznik numer 68
Wykaz osób na potrzeby oceny wg kryterium „doświadczenie osoby realizującej zamówienie w zakresie prowadzenia warsztatów”

Imię i nazwisko

Opis doświadczenia

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów( należy
podać w godzinach)

Podmiot, na rzecz którego były świadczone usługi

……………………………………………………..
Podpis i pieczęć oferenta

8

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.

