Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/TWP/005
POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
na prowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Usługi szkolenia specjalistycznego
CPV 80510000-2

SPORZĄDZIŁ:

Kamil Zbroja

Zamawiający:
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie
Adres poczty elektronicznej: kancelaria@kamilzbroja.eu
e-mail: kancelaria@kamilzbroja.eu
Strona internetowa: www.kamilzbroja.eu
Numer telefonu: 500 205 198;
Numer faksu: 59 841 33 49;
I.

II.
1.

2.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 01.12.2017 roku pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@kamilzbroja.eu
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów dla pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej podczas 12 dla każdej edycji (łącznie 36 zjazdów) w latach 2017 – 2020 w podziale na
następujące części:
a. Warsztat pracy pracownika socjalnego 50 godzin (liczba godzin 50: 16 wykład, 10 ćwiczenia, 24
warsztaty)
b. Etyka zawodowa i prawa człowieka (liczba godzin 10: 4 wykład, 6 ćwiczenia)
c. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego,
prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (liczba godzin 30: 12 wykład, 18
ćwiczenia)
d. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej (liczba godzin 20: 8 wykład, 12
ćwiczenia)
e. Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej (liczba godzin 40: 10 wykład, 30 warsztaty)
f.
Sieć wsparcia społeczności lokalnej (liczba godzin 20: 5 wykład, 15 ćwiczenia)
g. Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych (liczba godzin 20: 6 wykład, 6 ćwiczenia, 8
warsztaty)
Planowane daty poszczególnych zjazdów:
I edycja:
1. 9-10.12.2017
2. 20-21.01.2018
3. 3-4.02.2018
4. 17-18.02.2018
5. 03-04.03.2018
6. 17-18.03.2018
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7. 14-15.04.2018
8. 28-29.04.2018
9. 19-20.04.2018
10. 16-17.06.2018
11. 30.06-01.07.2018
12. 14-15.07.2018
II edycja:
1. 20-21.10.2018
2. 17-18.11.2018
3. 01-02.12.2018
4. 15-16.12.2018
5. 12-13.01.2019
6. 26-27.01.2019
7. 09-10.02.2019
8. 23-24.02.2019
9. 09-10.03.2019
10. 23-24.03.2019
11. 13-14.04.2019
12. 11-12.05.2019
III edycja:
1. 14-15.09.2019
2. 28-29.09.2019
3. 12-13.10.2019
4. 26-27.10.2019
5. 30.11 - 01.12.2019
6. 14-15.12.2019
7. 11-12.01.2020
8. 25-26.01.2020
9. 08-09.02.2020
10. 22-23.02.2020
11. 07-08.03.2020
12. 21-22.03.2020
3.
4.

Podane powyżej daty są jedynie planem i podają w przybliżeniu okresy, w których organizowane będą
szkolenia.
Ramowy harmonogram szkoleń:
Sobota:
9.45 – 11.15 - 2 godziny zajęć
11.15 – 11.30 – przerwa
11.30 – 13.00 – 2 godziny zajęć
13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – 2 godziny zajęć
15.30 – 15.45 – przerwa
15.45 – 17.15 – 2 godziny zajęć
17.15 – 17.30 – przerwa
17.45 – 20.00 – 3 godziny zajęć
Niedziela:
8.00 – 9.30 – 2 godziny zajęć
9.30 – 9.45 – przerwa
9.45 – 11.15 – 2 godziny zajęć
11.15 – 11.30 – przerwa
11.30 – 13.00 – 2 godziny zajęć
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13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – 2 godziny zajęć
5.

Osoba prowadząca zajęcia winna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, to jest
łącznie minimum:
a. wykształcenie wyższe;
b. kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację treści programowych dla danego modułu;
c. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników
socjalnych lub co najmniej 5-letni staż zawodowy w pomocy społecznej.

III.
Wykonawcy wykluczeni z postępowania:
Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. 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:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu 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.
IV.

Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 31.03.2020 roku.
2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych usług edukacyjnych będzie opracowywany na bieżąco
przez Wykonawców poszczególnych części zamówienia.

V.
1.
2.
3.
4.

Opis sposobu przygotowania ofert:
Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załącznika do niniejszego ogłoszenia.
Oferta winna zawierać treść wymienioną w Formularzu ofertowym.
Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej treści.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia jeden Wykonawca może złożyć ofertę na
maksymalnie dwie części wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

VI.
1.

Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego w następujący sposób:
w rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto ryczałtowe zawierające
wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia obejmującą łączne
wynagrodzenie za przeprowadzenie jednej godziny zajęć.
Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych
dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2.

VII.
1.

2.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA
(Wg)

1.

Całkowita cena za prowadzenie jednej godziny zajęć

60%

2.

Doświadczenie trenera/wykładowcy

40%

KRYTERIUM I (cena całkowita za prowadzenie jednej godziny zajęć)
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3.

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i
obliczane według następującego wzoru:

P =

Cn
---------Cb

x 100 pkt. x Wg

gdzie:





P
Cn
Cb
Wg

-

oznacza
oznacza
oznacza
oznacza

liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
cenę całkowitą brutto oferty najtańszej
cenę całkowitą brutto badanej oferty
wagę kryterium (w %) = Wg

4. KRYTERIUM II (doświadczenie w zakresie świadczenia trenera/wykładowcy):
5. Oferty oceniane będą w następujący sposób:
6. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym oraz potwierdzona dokumentami dostarczonymi przed podpisaniem umowy.
7. Oceniane będzie doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie realizacji
tożsamych usług w następujący sposób:
a. oferta otrzyma dodatkowe 50 punktów, które zostaną pomnożone przez wagę, tj. Wg. jeżeli osoba
wyznaczona do prowadzenia zajęć będzie posiadała minimum trzyletnie doświadczenie w
prowadzeniu w prowadzeniu szkoleń w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik
socjalny
b. oceniana będzie liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznych/szkoleniowych/wykładowych w
zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
51-55 godzin dydaktycznych – 20 pkt
56-60 godzin dydaktycznych – 40 pkt
61-65 godzin dydaktycznych – 60 pkt
66-70 godzin dydaktycznych – 80 pkt
71 i więcej godzin dydaktycznych – 100 pkt
8. W sytuacji, kiedy Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia więcej niż jedną osobę w kryterium
oceniona zostanie osoba posiadająca najmniejsze doświadczenie.
9. Ilość otrzymanych punktów zostanie pomnożona przez wagę – Wg.
10. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę
oferty.
VIII.
1.

2.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do dostarczenia
w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających, że osoby wskazane w ofercie jako
odpowiedzialne za świadczenie usług posiadają zgodne z ofertą wykształcenie, kwalifikacje,
doświadczenie i uprawnienia.
W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana niezwłocznie dostarczy
Zamawiającemu oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym osób odpowiedzialnych za świadczenie
usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
UWAGA: Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach
są kwalifikowalne, o ile:
obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji
wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
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łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę,
wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, Zamawiający zweryfikuje przed zaangażowaniem
osoby do projektu. Warunki te powinny być spełnione w całym okresie realizacji zamówienia, przy czym
w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia powyższych warunków wynagrodzenie
w części lub całości nie zostanie wypłacone lub zostanie zwrócone przez Wykonawcę.
-

3.

IX.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:
Płatności za zrealizowanie zamówienia dokonywane będą w okresach miesięcznych po zrealizowaniu
usługi na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dowodów księgowych wraz z listami obecności,
dziennikami zajęć zatwierdzonymi przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego potwierdzającymi
zrealizowanie rozliczanej ilości zajęć.
Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustaleń
zawartych w niniejszej umowie, w tym przekazanie Zamawiającemu wraz z rachunkiem:
a. oryginałów list obecności/dzienników zajęć,
b. pokwitowań odbioru materiałów szkoleniowych,
c. 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych przekazanych uczestnikom zajęć,
d. protokołu odbioru wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w
danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia rachunku wraz z ewidencją przeprowadzonych zajęć
wskaz W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana
niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do:
a. prowadzenia Dziennika zajęć,
b. dokonania ewaluacji szkoleń/warsztatów w zakresie zdobycia przez Uczestników oczekiwanych
kwalifikacji i umiejętności,
c. współpracy z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć,
d. zapewnienia, żeby dzięki zajęciom Uczestnicy podnieśli swoje kompetencje,
e. zapewnienia możliwości stałego, bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, w tym informowania
Zamawiającego na bieżąco o przewidywanych zmianach w harmonogramie zajęć oraz
umożliwienia mu przeprowadzenie wizyt monitorujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób zgodny z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) oraz z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia w ramach projektu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy lub w zakresie niezbędnym w
realizacji projektu i udzieleniu wsparcia.
Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone w rozdziale 5 ustawy o ochronie danych
osobowych, dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub
uszkodzeniem.
Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych
osobowych są zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeń i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
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10. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecich w wyniku
niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach:
a. za opóźnienie w realizacji harmonogramu zajęć – 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 2 %
wynagrodzenia,
c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 2 %
wynagrodzenia.
d. Przez wynagrodzenie, o którym mowa należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto za
łączna ilość zajęć edukacyjnych, określone w umowie.
12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do utworów wytworzonych w ramach realizacji umowy, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz
Zamawiającego na korzystanie z ww. utworów na polach takich jak:
a. powielanie,
b. rozpowszechnianie,
c. modyfikowanie,
d. udostępnianie,
e. wykorzystywanie wielokrotne do powtarzania zajęć.
13. Osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za świadczenie usług będą mogły zostać zastąpione
innymi, o nie niższych kwalifikacjach i doświadczeniu nie wcześniej niż po zrealizowaniu minimum 50%
zajęć przewidzianych dana umową.
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FORMULARZ OFERTOWY
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin
Wykonawca: .........................................................
Adres....................................................................
Tel./Fax................................................................
E-mail...................................................................
NIP: .....................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia nr PGD/TWP/005 na prowadzenie szkoleń w
zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oferuję wykonanie zamówienia na następujących
warunkach:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania, to jest nie jestem powiązany kapitałowo i
osobowo z Zamawiającym. 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.

Oferuję wykonanie zamówienia

Część …………… - ……………………………………………………………………………..
(UWAGA – należy wpisać literę i nazwę części, na którą składana jest oferta w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości)

a.

za łączną cenę ryczałtową brutto:……………………… PLN, za przeprowadzenie jednej godziny zajęć.

b.

oświadczam, że Pan/Pani ……………………………………………………………(podać

imię i nazwisko swoje lub osoby

wyznaczonej)

posiadała minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie I stopnia
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
TAK / NIE*
* - zaznaczyć odpowiednio

oraz
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził/a …………………
(podać liczbę) godzin dydaktycznych/szkoleniowych/wykładowych w zakresie I stopnia specjalizacji w
zawodzie pracownik socjalny.

Podpisano:

........................................................
(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

________________________________________________________________________________________
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