Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Zajęcia profilaktyczne dla dzieci

Piecki, dnia 10.09.2020r

GOPS.26.03.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci w ramach realizacji projektu pt. „Rodzina to podstawa-program wsparcia rodzin
w Gminie Piecki’’ realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Nazwa i adres Zamawiającego:

I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Piecki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zwycięstwa 35/2
11-710 Piecki
NIP 742-14-54-848, REGON 004449636
Tel/fax (89)741 38 90
E-mail:gops@piecki.com.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie realizowane jest w trybie zasady konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.”

III.

Opis przedmiotu zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa: Zajęcia profilaktyczne dla dzieci w ramach realizacji projektu
pt. „Rodzina to podstawa-program wsparcia rodzin w Gminie Piecki’’

Miejsce wykonywania usługi

Zajęcia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
–
sale zapewni Zamawiający

Charakterystyka grupy

Grupa do
20 dzieci w wieku od 7-16 lat

Termin realizacji

wrzesień 2020 r. – luty 2021 r. – 6 miesięcy
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Warunki zatrudnienia

1) Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna;

2) ilość godzin usługi (6 warsztatów/ 3 h ) łącznie 18 h w okresie 6 miesięcy

3)Zajęcia profilaktyczne dla dzieci podczas realizacji projektu ,,Rodzina to
podstawa-program wsparcia rodzin w gminie Piecki’’ w tym odbywać się
będzie: raz w miesiącu po 3 h w terminach

26.09.2020r. godz. 10:00-13:00
10.10.2020r. godz. 10:00-13:00
07.11.2020r. godz. 10:00-13:00
05.12.2020r. godz. 10:00-13:00
styczeń 2021 r. -data do ustalenia
luty 2021 r

-data do ustalenia

4) Wyrażenie zgody na uzyskanie informacji z rejestru z dostępem ograniczonym
zgodnie z Ustawą z dnia 13.maja 2016r. O przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym ,Rozdział 3 Art. 21- Zał nr. 1b

Zakres usługi

Zajęcia praktyczne o charakterze programu profilaktycznego . Podczas zajęć
prowadzący będzie rozmawiał z dziećmi ,m.in. jak radzić sobie z problemami
,jak reagować w sytuacjach trudnych, kryzysowych ,do kogo zwrócić się o
pomoc
-zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć grupowych
-bieżąca współpraca z personelem zarządzającym i merytorycznym projektu

1)Wymagania formalne wykonawcy:
Wymagania stawiane Wykonawcy - Wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone odpowiednie studia

podyplomowe
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- doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, tj. min. 2
lata doświadczenia zawodowego w danym zawodzie lub zrealizowanie co
najmniej 300 godz. Wsparcia w danej dziedzinie
-doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
-minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi
-doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
-CV – własnoręcznie podpisane
-kwestionariusz osobowy -własnoręcznie podpisany
-oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego(zał nr 1a do ogłoszenia o
naborze)
-klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych(zał. nr.1b do ogłoszenia o
naborze)
-oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo
umyślne (zał 1c do ogłoszenia o naborze)
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki dotyczące: uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
w tym mile widziane zaświadczenie z ukończenia szkolenia ,,Szkoła dla
rodziców”
1)Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących zadań:

Szczegółowe obowiązki stawiane
a)Opracowania programu, zawierającego opis i cel zajęć, używane metody/
Wykonawcy
formy prowadzenia, używane pomoce i materiały, opis przebiegu zajęć.
2)Wykonawca prowadzący zajęcia dla dzieci będzie odpowiadał za
przygotowanie, realizację i dokumentację warsztatów(w tym lista obecności)
3)Prowadzenia karty czasu pracy
4)zamieszczenie informacji o fakcie współfinansowania projektu z EFS na
wszelkiego rodzaju dokumentach, zgodnie z wzorami m przekazanymi przez
Zamawiającego w tym:
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-na prowadzonej dokumentacji,
-oraz na wszelkich innych dokumentach nie wymienionych wyżej, które
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu.
5) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialności za:
- bezpieczeństwo dzieci w czasie warsztatów,
- jakość i terminowość prowadzonych warsztatów,
- wszelkie szkody wyrządzone przez swoje działania, zaniechania
lub

niedopatrzenia podczas wykonywania przedmiotu umowy.

6) zachowanie zasad bezpieczeństwa uczestników zajęć zgodnie z wytycznymi
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 dostępnych na stronie
:https://www.gov.pl/web/rozwój/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-ikongresy

Opis sposobu
obliczenia ceny

W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę za 1 godzinę zajęć brutto/netto
dla danych zajęć oraz za całą usługę brutto/netto. Ceny muszą być podane
cyfrą i słownie z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań w tym podatek VAT

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80510000-2 Usługi Szkolenia specjalistyczne
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV.

Warunki realizacji zamówienia:

1.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę.

2.

Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji.
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3.

Oferty należy przygotować w sposób czytelny na załączonych do zapytania ofertowego dokumentach. Oferty
nieczytelne zostaną odrzucone.

4.

Z możliwości wykonania zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

5.

Oferty podlegają odrzuceniu z powodu braku kompletu dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 5 i 6.

6.

Odrzuceniu podlegają także oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

V.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy znajdują
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

VI.

Forma płatności:

Rozliczenie z Wykonawcą usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Płatność na rzecz Wykonawcy usługi
odbywać się będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od przedłożenia faktury/ rachunku przez
Wykonawcę pod warunkiem przyjęcia wykonania usługi bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
VII.

Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty:

1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.

Wykonawca powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - wraz z
załącznikami oraz program warsztatów proponowany przez wykonawcę, zawierający opis i cel warsztatów, używane
metody/formy prowadzenia, używane pomoce i materiały, opis przebiegu warsztatów.

6.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć odpowiedni odpis z właściwego rejestru
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji. Wymóg ten zostanie zrealizowany jeżeli wykonawca załączy do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG, w
zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

7.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub podpisania przez osoby
upoważnione i podstemplowana pieczątką imienną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być
naniesione w sposób czytelny datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

8.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i składać na załączonym druku formularza wraz z
załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach , pokój nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na świadczenie usługi: Zajęcia profilaktyczne dla dzieci

uczestników ,,Szkoła dla rodziców’’ – w

ramach realizacji projektu ,,Rodzina to podstawa-program wspierania rodzin w Gminie Piecki”
Nie otwierać do dnia 17.09.2020 r. do godz. 14:00
Termin złożenia oferty: do 17.09.2020r. do godziny 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do GOPS)
VIII.
1.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów (nazwa kryterium waga%):

I – Cena brutto 90 % Przez cenę brutto rozumie się koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu
realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”
W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty według wzoru
A – cena oferty:
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A = (Am : Ac) x 100 x 90%
gdzie:
A – liczba punktów za kryterium cena
Am - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)
Ac – cena oferty badanej ( w PLN)
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów do
zdobycia w tym kryterium wynosi 90.
II – Doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną – 10 % Poprzez doświadczenie rozumie się pracę na rzecz dzieci i
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty według wzoru:
a)

doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną od 2 do 4 lat – 5 punktów

b)

doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną powyżej 4 lat – 10 punktów

Kryterium oceniane na podstawie przedłożonych dokumentów.
Łączna liczba punktów = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe.
2.

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na dwie lub więcej ofert zawierających
taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia
negocjacji z Wykonawcą w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą kwotę jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
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4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku
unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

5.

Podana przez Wykonawcę cena jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w
okresie jej trwania.

IX.
1.

Informacje dodatkowe:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.2.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami

jest:
3.

Teresa Nowacka -Kierownik GOPS tel. 573 346 055 e-meil: gops@piecki.com.pl

Informacje dotyczące zawierania umowy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w terminie 5
dni, Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

4.

Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami w zakresie zaproszenia do negocjacji lub podpisania umowy w formie
telefonicznej lub mailem.

5.Informacja o zapytaniu ofertowym zamieszczona zostanie na stronie internetowej GOPS oraz umieszczona na tablicy
ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ,ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki

Załącznik Nr. 1
Załącznik Nr. 1a
Załącznik Nr. 1b
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