GOPS.26.1.2016 EFS
Zdrowa, dnia 09.06.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dna 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz. U. 2015 rok, poz. 2164) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny,
zwracam się z zapytaniem ofertowym w następującym przedmiocie:
Usługa Animatora Programu Aktywności Lokalnej Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 9.1.6
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi priorytetowej IX
Włączenie Społeczne.
Usługa Animatora Programu Aktywności Lokalnej w miejscowości Zawada
I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, adres Zamawiającego: ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa,
godziny pracy Zamawiającego: w poniedziałki od godziny 7.30 do godziny 16.00, w piątki o godziny 7.30
do godziny 15.00, w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godzinach od 7.30 do 15.30,
tel. +48/34 328 12 77, fax +48/034 389 36 66, strona internetowa http://www.gops.klomnice.pl, email
gops@klomnice.pl
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.
Usługa Animatora w Programie Aktywności Lokalnej ma na celu zwiększanie aktywności mieszkańców
miejscowości Zawada ( w tym uczestników Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu"), a
w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego,
w tym także rynku pracy oraz zwiększanie ich potencjału rozwojowego, w ramach których będą
podejmowane następujące działania:

promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących oraz integrujących społeczność
lokalną,

aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i środowiskowych
problemów społecznych

aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,

przeciwdziałanie utrwalaniu się bezradności i pogłębianiu marginalizacji społecznej wśród
mieszkańców,

wspieranie członków społeczności lokalnej w podejmowaniu aktywności na rzecz poprawy swojej
sytuacji życiowej oraz poprawy standardów życia,

ukierunkowanie instytucji samorządowych na współpracę z organizacjami pozarządowymi
i lokalną społecznością,

wspieranie organizacyjne i finansowe lokalnych inicjatyw,

wspieranie lokalnych liderów poprzez pomoc techniczną i dostęp do informacji,

aktywizacja, integracja i wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym,
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wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji,
organizacji i mieszkańców,

stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnej,

umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji

wspieranie rozwoju informacji obywatelskiej, wolontariatu, grup samopomocy,

organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, uczestnictwa w
grupach i klubach samopomocy

organizacja i finansowanie działań o charakterze środowiskowym obejmujących: przygotowanie i
realizacja Programu Aktywności Lokalnej

organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze
integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym lub turystycznym,

pomoc w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy

systematyczne badanie potrzeb mieszkańców
W ramach realizacji zadania Animator Programu Aktywności Lokalnej jest zobowiązany do sporządzania:
1. Miesięcznych sprawozdań z realizowanych działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej
2. Raportu końcowego podsumowującego całość podejmowanych działań. po zakończeniu realizacji
Programu Aktywności Lokalnej
III. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Forma zaangażowania wykonawcy: umowa zlecenie. W postępowaniu mogą wziąć udział osoby
fizyczne. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy lub przez zatrudnionych
pracowników wskazanych do wykonania usługi.
2. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
- osoby realizujące usługę posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie (tj. wykształcenie pedagogiczne o
specjalności: praca socjalna, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza)
- osoby realizujące usługę posiadają co najmniej 2-letni staż pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym
Spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu będzie rozpatrywane w stosunku do osób wskazanych
przez Wykonawcę do realizacji usługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w
liczbie 276 godzin miesięcznie).
4. Wykonawca winien umieszczać na opracowanych dokumentach (sprawozdania, raport) loga: znak
Funduszy Europejskich właściwy dla danego programu regionalnego, znak Unii Europejskiej właściwy dla
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz emblemat dotyczący RPO WŚL na lata 2014-2020 (Śląskie.
Pozytywna energia). Informacje dotyczące zasad promocji znajdują się na stronie internetowej pod
adresem www.rpo.slaskie.pl.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 roku.
V. Kryteria oceny ofert.
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Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w
postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty
będzie się kierować następującymi kryteriami:
1. C – kryterium cena – 70 punktów
2. D – kryterium - staż pracy - 30 punktów
Ad. 1. Opis sposobu obliczania kryterium - cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu,
C0 – cena obliczona rozpatrywanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70 punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ad 2. Opis sposobu obliczania kryterium - staż pracy.
Przez staż pracy Wykonawcy rozumie się łączną liczbę lat pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym.
Wykonawca posiadający staż pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wypełnia tabelę:
„Załącznik staż pracy wykonawcy”, którą dołącza do ofert.
Punkty przyznawane za kryterium - staż pracy będą liczone następująco:
staż pracy od 2 - 5 lat - 3 punkty
staż pracy - powyżej 6 lat do 9 lat - 7 punktów
staż pracy - powyżej 9 lat do 12 lat - 11 punktów
staż pracy - powyżej 12 lat do 15 lat - 15 punktów
staż pracy - powyżej 15lat do 18 lat - 19 punktów
staż pracy - powyżej 18 lat do 21 lat - 23 punkty
staż pracy - powyżej 21 lat do 24 lat - 27 punktów
staż pracy - powyżej 24 lat - 30 punktów
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium staż pracy wynosi 30 punktów.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Łącznie możliwych do uzyskania 100 punktów
Ostateczna ilość punktów (M) będzie obliczana wg następującego wzoru:
M=C+D
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (M).
VI. Pozostałe postanowienia.
1. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit
zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin, o którym mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym
i złożona być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą
efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
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5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty
Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności
szkolenia i frekwencji uczestników, wglądu do prowadzonej dokumentacji. Zamawiający może również
uczestniczyć w ocenie końcowej uczestników kursu.
9. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdować się będą między innymi zapisy:
przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie
przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu
zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez
Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie w stosunku do każdej osoby realizującej zamówienie;
przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie
wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy lub bez zachowania
należytej staranności; zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy; zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, wykonawca przeniesie
prawa autorskie wytworzonych materiałów na Zamawiającego. dotyczące zasad płatności tj.
„Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu
wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z
realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom”,
zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 30%
wartości zamówienia. W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od wykonawcy dotyczących osób
realizujących usługę, zamawiający dopuszcza zmianę osób zaangażowanych w realizację zamówienia w
toku realizacji umowy, pod warunkiem zaangażowania osób o takich samych lub wyższych kwalifikacjach
zawodowych oraz doświadczeniu. Zmiana wymaga zgody Zamawiającego.
VII. Dokumenty i oświadczenia, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
1. Ofertę - kalkulację cenową (wzór - zał. nr 1),
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie pedagogiczne (dyplom/świadectwo ukończenia właściwych
studiów) oraz jego inne czy dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
3. „Załącznik staż pracy” wypełniony dla każdej osoby oddzielnie (wzór – zał. nr 2)
4. Dokumenty potwierdzające staż pracy . Referencje/Zaświadczenia/Świadectwa pracy
W przypadku podpisywania dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym
w dziale III.2 niezbędne jest pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy w formie
oryginału lub jego poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich
czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Dokumenty wymienione w dziale III niniejszego dokumentu należy złożyć w zamkniętej kopercie, na
której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł:
Zapytanie ofertowe. Animator Programu Aktywności Lokalnej. Nie otwierać przed dniem 20.06.2016 r.
2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach ul. Łąkowa 1 42-270 Zdrowa do dnia 20.06.2016 r. do godz. 15.00.
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IX. Kontakt:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w niniejszym zapytaniu ofertowym nie znajduje zastosowania.
Załączniki:
1. Wzór oferty - kalkulacji cenowej – zał. nr 1,
2. Wzór formularza „Staż wykonawcy” – zał. nr 2

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łąkowa 1
42-270 Zdrowa
Kierownik
Anna Kubalska
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Załącznik nr 1
do pisma Nr GOPS.26.1.2016 EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2016 r. w sprawie przedstawienia kalkulacji cenowej na
usługę świadczenia pracy Animatora Programu Aktywności Lokalnej w miejscowości Zawada
w Projekcie Partnerskim „Drużyna Powiatu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy następującą cenę:

Cena netto za 1 miesiąc wykonywanej pracy Animatora w Programie Aktywności Lokalnej
w miejscowości Zawada ............…………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………

W tym:

Cena netto za 1 miesiąc x 18 miesięcy ………………………………………………………………………….. zł

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

_____________________
(data i podpis osoby upoważnione

6

Załącznik nr 2
do pisma Nr GOPS.26.1.2016 EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2016 r. w sprawie przedstawienia stażu pracy w związku z
zapytaniem ofertowym na usługę świadczenia pracy Animatora Programu Aktywności Lokalnej
w miejscowości Zawada Projekcie Partnerskim „Drużyna Powiatu” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że:

mój staż pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wynosi
i ..................miesięcy

............… lat

_____________________
(data i podpis osoby upoważnionej)
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