Zapytanie ofertowe nr 2/RPWP 7.1.2/2018
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OPEN TECHNOLOGIES" w związku z planowaną realizacją projektu
pt. „ Program aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością realizowany przez Spółdzielnię
Socjalną Open Technologies”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
7: „Włączenie społeczne”, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.2 „ Aktywna integracja – projekty
konkursowe”. Zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez
wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie
z poniższymi wymaganiami:
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Spółdzielnia Socjalna "Open Technologies" z siedzibą ul. Palacza 82/2, kod 60-274 Poznań;
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
pod numerem KRS 0000417816.
•
•

NIP 9950225669
REGON 302126010

2. OSOBA DO KONTAKTU:
Imię i nazwisko: Jacek Sugier
Stanowisko: prezes zarządu
tel.: 501 366 718
e-mail:biuro@opentechnologies.pl
3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
ZASADA KONKURENCYJNOŚCI
Szacowana wartość zamówienia: poniżej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów
i usług (VAT).
Sposób ponoszenia wydatków jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji.
Zapytanie ofertowe przygotowano zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
•

CPV - 85312320-8 - Usługi doradztwa

5. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
02.03.2018 r.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.03.2018 r. do godziny 12.00

7. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w formie pisemnej poprzez dowolną z poniższych form:
Pocztą tradycyjną:
•

Spółdzielnia Socjalna "Open Technologies",
ul. Palacza 82/2, kod 60-274 Poznań;

Pocztą elektroniczną:
•

biuro@opentechnologies.pl

Uwaga. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną z załączniki nr 1 i 2 powinny
stanowić skan podpisanego dokumentu przez osoby uprawnione do sporządzenia ofert.
Osobiście:
•

Spółdzielnia Socjalna "Open Technologies",
ul. Palacza 82/2, kod 60-274 Poznań;

 Liczy się data i godzina wpływu oferty do biura.
 Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą/dostarczyć
osobiście w zaklejonej kopercie, zawierającej nazwę oraz dane teleadresowe
Wykonawcy, z dopiskiem Oferta – Zapytanie ofertowe nr 2/RPWP 7.1.2/2018
 Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
 Wymagane jest, aby oferta była czytelnie podpisana przez Oferenta i opatrzna datą
sporządzenia.
8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja doradcy zawodowego do świadczenia usług
aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami w formie umowy zlecenia w ramach
projektu pt. „ Program aktywnej integracji osób z niepełnosprawnością realizowany przez
Spółdzielnię Socjalną Open Technologies”
Planowany zakres obowiązków przy realizacji zadań w projekcie:

Realizacja Indywidulanego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu przez
doradcę zawodowego.
Celem zajęć indywidualnych z doradca zawodowym jest:
- identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia
- określenie ścieżki rozwoju zawodowego uczestników projektu, poprzez wypracowanie IPD
(Indywidualnego Planu Działania). IPD powinien zawierać:
a) diagnozę stanu wyjściowego, rozpoznanie oczekiwań, potrzeb szkoleniowych,
predyspozycji każdego uczestnika projektu;
b) wskazanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
c) rekomendacje dotyczące uzupełnienia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
uczestników projektu
Zaangażowanie na rzecz projektu: 455 godzin

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od 10 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Szacowany termin realizacji zamówienia został ustalony, w oparciu o założenie, że
Wykonawca podpisze umowę ze Zleceniobiorcą najpóźniej do dnia 10.03.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w
przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie.
10. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
•

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
a) Wykształcenie wyższe kierunkowe
oraz
a) Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z
niepełnosprawnościami w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez „min. 2-letnie
doświadczenie zawodowe” rozumie się min. łączne 24-miesięczne zaangażowanie w

wykonywaniu obowiązków doradcy zawodowego w przeciągu ostatnich 5 lat.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób:
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu:
a) Kserokopie dyplomu ukończenia studiów kierunkowych potwierdzające spełnianie
powyższego kryterium
b) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy
cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium dwuletniego doświadczenia
zawodowego w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w okresie pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
•

Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

•

Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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;
- 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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

•

Posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
odpowiednie zaświadczenie.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
180 dni od terminu składania ofert
12. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania).
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Pełne dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, adres, nr NIP),
2. Wycenę wszystkich usług,
3. Datę przygotowania i termin ważności oferty,
4. Zakres i szczegółowy opisu oferowanych usług w ramach oferty,
5. Cenę całkowitą netto i brutto usługi,
6. Okres realizacji przedmiotu oferty,
7. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres email),
8. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
9. CV Wykonawcy oraz inne dokumenty wymagane do dokonania oceny oferty w zakresie
kryteriów Wykształcenie i Doświadczenie.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem
oferty.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. KRYTERIA OCENY OFERTY, ZASADY PUNKTACJI
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
Wartości będą zaokrąglane zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty.

 Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:

Cena - 100%
Opis sposobu obliczania kryterium Cena.
Cena powinna być skalkulowana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i
obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena netto spośród ważnych ofert,
C0 – cena netto badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Cena wynosi 100.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia
zgodnie z formularzem ofertowym.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu
zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości
cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona
cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Ceną
oferty jest stawka netto za wykonanie prac przewidzianych w ramach zadania.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

14. UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA
•

Na stronie internetowej Zamawiającego, tj. http://www.opentechnologies.pl/

•

Rozesłanie do minimum trzech Wykonawców mailowo.
15. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który
uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu
zamówienia.
3. Warunki płatności za usługi będące przedmiotem zamówienia zostaną ustalone na
etapie sporządzania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
4. 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.
5. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w
przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji
projektu, w tym w zakresie terminów realizacji, liczby osób, harmonogramu
przedsięwzięcia, inne jeśli ich wprowadzenie jest istotne dla prawidłowej realizacji
projektu.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
7. W ramach realizacji wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku
rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną
słownie.
ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT

……………………...
Podpis i pieczątka

Załączniki:
Nr 1. Formularz oferty
Nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy

OFERTA KIEROWANA DO:
……………………………..
WYKONAWCA:
........................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
(nazwa, adres i NIP Wykonawcy)
OSOBA DO KONTAKTU:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby do kontaktu)

SKŁADAMY NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ W ZAKRESIE:
Krótki opis proponowanych działań:
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Kryterium cena

Lp.

1.

Zakres oferty i terminy wykonania
poszczególnych zadań

Proponowana
cena
netto
[PLN]

Stawka
VAT
[%]

Proponowana
cena
brutto
[PLN]

2.
3.
4.
RAZEM

OŚWIADCZAMY, ŻE:
Lp.

Zakres oświadczenia

Opis

1.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)
Wykształcenie
wyższe
kierunkowe
oraz
a) Co najmniej dwuletnie doświadczenie
zawodowe
w
pracy
z
osobami
z
niepełnosprawnościami w okresie pięciu lat
przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie. Przez „min. 2-letnie doświadczenie
zawodowe” rozumie się min. łączne 24miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu
obowiązków
doradcy
zawodowego
w
przeciągu ostatnich 5 lat.

 TAK

2.

Zobowiązują
się
do
zapewnienia
przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji
zamówienia.

 TAK

3.

Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo.

3.

Posiadają wpis
Zatrudnienia

do

Rejestru

Agencji

SPEŁNIAMY WARUNEK 
Załączamy podpisane oświadczenie
według wzoru.
 TAK

4.

Termin związania ofertą wynosi 180 dni od
terminu składania ofert.

 TAK

5.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania
ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń.

 TAK

6.

Zapoznaliśmy się z warunkami oferty
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego (w tym
umowa warunkowa).

7.

Przyjmujemy do wiadomości, że w ramach
realizacji wniosku o dofinansowanie oferty
mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do
właściwej instytucji publicznej.

8.

Data przygotowania oferty

9

Data wykonania usługi

 TAK

 TAK

...........2018 r.
…………………………………………..
………………………………………………..
Podpis/y i pieczęć/ci Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK 2: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Nazwa Wykonawcy:
NIP:

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
My niżej podpisani oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym, tj.
…………………………….
z
siedzibą
w…………………………………….przy
ul.
………………………………………………… osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

