Stowarzyszenie UNIKAT
40-139 Katowice
ul. Kotlarza 10b
projekt@wtzunikat.pl
tel. (32) 204 22 23, 693 904 067
www.wtzunikat.pl
Katowice, dnia 08.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/IdP /2018 z dnia 08.01.2018 r.
dotyczące wyboru wykonawcy do przeprowadzenia kursów dla osób z niepełnosprawnościami
(kod CPV 80510000-2)

w

ramach

Projektu

„Idziemy

do

pracy

UDA-RPSL.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

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie
podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015, Nr 0, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej
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ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak
również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.
Sposób publikacji:


Strona internetowa Zamawiającego www.wtzunikat.pl



Baza konkurencyjności: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem

niniejszego

zamówienia

jest

przeprowadzenie

4

specjalistycznych

kursów

o znamionach kursów zawodowych wraz z częścią praktyczną u pracodawcy dla 20 beneficjentów
z niepełnosprawnościami projektu „Idziemy do pracy”.
Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zakłada on podjęcie szeregu działań mających na celu
zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem, które maja prowadzić do większej zdolności do podjęcia zatrudnienia i lepszej
integracji społeczno zawodowej tej grupy.
Celem kursów jest przygotowanie uczestników do zdobycia kompetencji i umiejętności zawodowych
w wyznaczonym zakresie.
Program i forma prowadzenia kursów

muszą być dostosowane do możliwości beneficjentów

projektu - osób z niepełnosprawnościami.
Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień - (CPV): 80510000-2 usługi
szkoleniowe.
Planowanych jest 5 różnych kursów średnio po 4 osoby w każdej grupie.

2. Rodzaj i specyfikacja szkoleń:
Kursy muszą być prowadzone w formie warsztatowej, zrealizowane metodami praktycznymi,
dostosowane do rodzaju, stopnia niepełnosprawności oraz możliwości uczestników. Kursy mają
przygotować beneficjentów projektu do odbycia stażu zawodowego.
wewnętrznym

egzaminem,

którego

forma

z niepełnosprawnościami.
Specyfika kursów (1 h dydaktyczna = 45 minut):

będzie

Kursy będą zakończone

dostosowana

do

beneficjentów
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Kursy zawodowe 25 dni x 6 h

lb.uczestników
lb. Godzin
w jednej
dydaktycznych
grupie
(45 minut)

Pomoc kuchenna
Sprzątanie - konserwacja powierzchni płaskich
Pomoc remontowo - budowlana
Krawiectwo - pomoc krawca
Pomoc biurowo - poligraficzna

4

150

4

150

4

150

4

150

4

150

Razem

Część praktyczna kursu zawodowego
prowadzona u pracodawcy 5 grup x 5 dni x 5 h

750
lb. Godzin
dydaktycznych
(45 minut)

Lb. grup

5
Razem

Łączna liczba godzin dydaktycznych (45 min)

125
125
875

Łączna liczba godzin (dydaktycznych) objętych niniejszym zapytaniem ofertowym wynosi 875.
3. Cena usługi powinna zawierać koszty: wynagrodzenia prowadzącego, opracowania autorskiego
programu i materiałów szkoleniowych oraz dojazd prowadzącego.
4. Miejsce szkoleń:
Zajęcia odbywać się będą w Katowicach, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Termin szkoleń:
Zamówienie wykonywane będzie od 29.01.2018 r.- 31.08.2018 r.
Zamawiający zastrzega, iż szkolenia odbywać się będą w dni robocze po godzinie 15:30 oraz w soboty
w przedziale godzinowym od 8:00 do 18:00.

6. Zobowiązania Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia:
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest do:
1) przygotowania propozycji programów kursów, które będą dostosowane do rodzaju i stopnia
niepełnosprawności uczestników oraz do wymagań i oczekiwań potencjalnych pracodawców,
2) przeprowadzenia wstępnego i końcowego testu wiedzy z zakresu realizowanego kursu ze
szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej, udokumentowanych w formie anonimowych
ankiet oczekiwań i ewaluacyjnych (treść i forma ankiet powinny być przystosowane do
możliwości osób z niepelnosprawnosciami);
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3) współpracy z trenerem pracy,
4) prowadzenia następującej dokumentacji, której wzory dostarczy Zamawiający:


dziennik zajęć,



lista obecności uczestników na kursie,



lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych przez osoby uczestniczące
w kursie,



ankiety oczekiwań i ewaluacyjne.

5) przekazania Zamawiającemu w/w dokumentów w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu;
6) zapewnienia

opracowanych

merytorycznie

materiałów

szkoleniowych

uczestnikom,

opatrzonych znakami unijnymi, nazwą projektu i nazwą Zamawiającego;
7) przygotowania protokołu z wykonanych czynności do odbioru zadania (protokół stanowi
integralną

część

rachunku/faktury

na

podstawie

którego

zostanie

wypłacone

wynagrodzenie);
8) przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie o każdym uczestniku, który
opuszcza zajęcia lub posiada innego typu zaległości;
9) przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o wszelkich
zakłóceniach i trudnościach pojawiających się w trakcie kursów.

III. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie
w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian
w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć okresu i harmonogramu realizacji umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy bezwzględnie spełniają warunki
udziału w postępowaniu:
a) są osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową
działalność gospodarczą) lub firmą prowadzącą działalność szkoleniową i dysponują
odpowiednią kadrą do przeprowadzenia szkoleń;
b) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, których dotyczy dane
zamówienie. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Oferent oświadczy,
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iż spełnia warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności,
których dotyczy dane zamówienie (załącznik nr 4);
c) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia - Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże się doświadczeniem poprzez wskazanie
realizacji przynajmniej jednej usługi (zrealizowanej zakończonej) o podobnym charakterze weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże się doświadczeniem poprzez
wykazanie realizacji przynajmniej jednej usługi (zrealizowanej zakończonej) o podobnym
charakterze - weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
e) Oferent dysponuje na dzień składania ofert odpowiednią kadrą do przeprowadzenia kursów.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Oferent oświadczy, iż spełnia warunek
dot. dysponowania odpowiednio wykwalifikowanej kadry do wykonania zamówienia
(załącznik nr 4);
f)

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Oferent oświadczy, iż spełnia warunek
dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr
4).

2. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek dot.
braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 5).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego doświadczenia
poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne
dokumenty, które jasno potwierdzają jego doświadczenie.

V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:
a) Wykaz doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń w zakresie dotyczącym
zamówienia - Załącznik nr 2.
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b) Wykaz doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi –
Załącznik nr 3.
c) Oświadczenie dotyczące dysponowaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry

-

Załącznik nr 4.
d) Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 4.
e) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr 5.
f)

Ramowy program kursów - Załącznik nr 6.

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie
drukowanymi literami.
3) Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich. Podana w ofercie cena
powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (podatki i składki
ubezpieczeniowe).
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie
przekroczy kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu.
5) Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.
6) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność – zaleca
się trwałe zszycie (spięcie).
8) Oferta wraz z załącznikami powinna znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym
opakowaniu / kopercie .
9) Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Oferenta.
10) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich
Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone
z postępowania. Dodatkowo Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona. Jeżeli
Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
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11) Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest Patrycja Rojek – Koordynatorka projektu - telefon
693 904 067 lub Iwona Głębocka – Asystentka koordynatorki projektu – telefon 698 835 363.

VI. KRYTERIA OCENY
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt), z Załącznika nr 1 do Zapytania
ofertowego.
2. K2 - Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20
pkt), z Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego
3. K3 - Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz
zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi 50% (maksymalnie
możliwych do uzyskania 50 pkt).
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Kryterium - cena
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 =

𝐶min
𝐶

× 30

K1– liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
𝑪𝐦𝐢𝐧 – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty –obliczana na podstawie danych zawartych w Załączniku 1
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Kryterium - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów
W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów” Oferent
musi wykazać doświadczenie z okresu do 2 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie realizacji
szkoleń/kursów w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów” .
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Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie w prowadzeniu szkoleń” będzie przyznawana
w następujący sposób (na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 2):

Lp.

Liczba godzin realizacji szkoleń zgodnych z przedmiotem
zamówienia

Liczba
punktów

1.

do 100 godzin

5

2.

od 101 do 250 godzin

10

3.

powyżej 250 godzin

20

Ad. 3
Kryterium - doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz
zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi
W

celu

uzyskania

punktów

w

kryterium

„doświadczenie

w

pracy

z

osobami

z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami
sprzężonymi” Oferent musi wykazać doświadczenie z okresu do 2 lat przed dniem złożenia oferty
w zakresie realizacji szkoleń w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia.
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi”.
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi” będzie
przyznawana w następujący sposób (na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 3):

Lp.

Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnością
intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnościami sprzężonymi w ciągu ostatnich 2 lat

1.

Do 480 godzin

10

2.

od 480 do 960 godzin

30

3.

powyżej 960 godzin

50

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć:

Liczba
punktów
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 osobiście w siedzibie Zamawiającego Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych
Osób Niepełnosprawnych UNIKAT, 40 – 139 Katowice, ul. Kotlarza 10b,
 listownie pod w/w adres.
2) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów
rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
3) Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 16.01.2018 r. do godz. 10:00
4) Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferta wraz z załącznikami powinna znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym
opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na realizację kursów
zawodowych”. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta zewnętrzna powinna posiadać
nazwę i adres Wykonawcy.
6) Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na
składanie ofert.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Oferenta który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych
w niniejszym postępowaniu;
c) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Oferenta z powodu zaproponowania rażąco
niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska
w stosunku do przedmiotu zamówienia (poniżej 40% wartości określonej we wniosku
o dofinansowanie projektu) i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, to
Zamawiający zwraca się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia,
bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył
wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

Stowarzyszenie UNIKAT
40-139 Katowice
ul. Kotlarza 10b
projekt@wtzunikat.pl
tel. (32) 204 22 23, 693 904 067
www.wtzunikat.pl
przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na Oferencie.
3. Nieprzedłożenie kompletu w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Dokumenty, których żąda Zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału.
4. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, której łączna cena przekracza wartość przeznaczoną
w budżecie projektu na wykonanie zadania.
5. W związku z wykluczeniem Oferenta lub odrzucenia oferty Oferenta nie przysługuje mu prawo
do odwołania.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści

Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak

również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści
Zapytania będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
2) Zamawiający zastrzega, iż termin płatności za przeprowadzenie kursów wynosi nie krócej niż
14 dni licząc od jego zakończenia. Zamawiający dokonuje płatności na podstawie
faktury/rachunku obejmującej usługę przeprowadzenia szkolenia (zawierającej wszystkie
koszty ujęte w zapytaniu) 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.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną,
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający
podejmie negocjacje

z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną

najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy kolejne negocjacje także nie przyniosą efektu,
Zamawiający unieważni postępowanie.
4) W przypadku, gdy wybrany Oferent nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
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5) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej liczby punktów
decyduje niższa cena.
6) Do zapytania ofertowego dołączono poniższe załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot .doświadczenia w prowadzeniu szkoleń
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot .doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Załącznik nr 4 – Oświadczenia Oferenta
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 6 – Proponowany program kursów

