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Katowice, dnia 10 I 2018 r.

Rozeznanie rynku
w zakresie wyboru prowadzącego zajęcia z zakresu pokonywania barier w komunikowaniu się ze
społeczeństwem przy wykorzystaniu komputera

Dotyczy: wyboru prowadzącego zajęcia z zakresu pokonywania barier w komunikowaniu się ze
społeczeństwem przy wykorzystaniu komputera w ramach Projektu „Idziemy do pracy UDARPSL.09.01.05-24-060A/16-00”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna
Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
I.
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych UNIKAT
40-139 Katowice, ul. Kotlarza 10b
Tel.: 32 204 22 23, 693 904 067
Fax: 32 204 22 23
REGON: 272991267
NIP: 954-11-84-447
e-mail: projekt@wtzunikat.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.wtzunikat.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z zakresu pokonywania barier w komunikowaniu
się ze społeczeństwem przy wykorzystaniu komputera dla beneficjentów projektu „Idziemy do
pracy UDA-RPSL.09.01.05-24-060A/16-00”.
III.
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Realizacja usługi polegać będzie na przeprowadzeniu zajęć z zakresu pokonywania barier
w komunikowaniu się ze społeczeństwem przy wykorzystaniu komputera w wymiarze 81 godzin
zegarowych (3 grupy po 27 godzin). Każda z grup liczy maksymalnie 6 osób.
IV.
TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Od 29.01.2018 - 30.11.2018 r. Dokładne terminy zajęć będą ustalane indywidualnie w porozumieniu
z Zamawiającym.
V.
MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Warsztaty odbędą się w Katowicach – dokładne miejsce wskaże Zamawiający.
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VI.
WYMAGANIA
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. przeprowadzenia zajęć z zakresu pokonywania barier w komunikowaniu się ze
społeczeństwem przy wykorzystaniu komputera.
2. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów w obszarze kompetencji
cyfrowych dla osób dorosłych.
3. Posiadają doświadczenie w opracowywaniu programów/scenariuszy szkoleń lub warsztatów.
4. Załączą podpisane oświadczenie zawarte w załączniku nr 2.
5. Załączą opisy wykształcenia i doświadczenia – załączniki nr 3 i 4.
VII.

ZASTRZEŻENIA

Oferenta będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276
godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferent przed podpisaniem umowy
zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji
w ramach realizacji umowy.
VIII.
IX.

NIE DOPUSZCZA SIĘ UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZIACJI ZAMÓWIENIA.
TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 18.01.2018.
W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub kurierem, decyduje data dotarcia dokumentów do
Zamawiającego.
X.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
 oferta złożona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1,
 oświadczenie – załącznik nr 2,
 opis wykształcenia – załącznik nr 3,
 opis doświadczenia zawodowego – załącznik nr 4.
XI.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć:
 osobiście w siedzibie Zamawiającego Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób
Niepełnosprawnych UNIKAT, 40 – 139 Katowice, ul. Kotlarza 10b,
 listownie pod w/w adres,
 mailowo - projekt@wtzunikat.pl.
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XII.

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. terminu realizacji umowy;
b. harmonogramu realizacji umowy;
c. ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;
d. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia uzależniony jest
od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca
i może ulegać opóźnieniom).
XIII.

ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby przeprowadzonych godzin.
Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego
protokołu i dokumentacji. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane
z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
Płatność będzie zrealizowana pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez
Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz
dotacji przez Instytucję Zarządzającą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu
środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki
z tytułu opóźnienia w zapłacie.

Załączniki:
 formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 oświadczenie – załącznik nr 2,
 opis wykształcenia – załącznik nr 3,
 opis doświadczenia zawodowego – załącznik nr 4.

