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Zapytanie ofertowe 

Nr  1/2.8/2017  

z dnia 18.07.2017 r. 

 

na świadczenie usług na stanowisku ekspertów merytoryczno-dydaktycznych – 
po jednym ekspercie w województwach: 

 zachodniopomorskie, 

 lubuskie, 

 wielkopolskie, 

 pomorskie, 

 warmińsko-mazurskie, 
w ramach projektu „Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie SOS DLA RODZINY Adres: Energetyków 10 , 70-656 Szczecin 

działający w imieniu swoim oraz Partnerów:  

1. MW Consulting pl. Stefana Batorego 3/209, 70-207 Szczecin; 

2. Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW”, Rudniki 26, 82-420 Ryjewo. 

Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Telefon biura projektów: 697 803 070 

email: biuro@sosdlarodziny.com 

Godziny pracy od 9:00 – 16:00 

Termin składania ofert:  od 18 lipca do 26 lipca  2017 r. do godziny 15.00  

www.sos.home.pl 

 

Miejsce składania ofert:    

 Osobiście: siedziba SOS dla Rodziny -  pokój 103 

 Pocztą na adres j.w. z  lub elektronicznie. 

 

  

http://www.sos.home.pl/
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Cel zamówienia 
 
Celem zamówienia jest wybór 5 ekspertów merytoryczno-dydaktycznych w ramach projektu „Dla 
Rodziny – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, po 
jednym w każdym z województw : 
• zachodniopomorskie, 
• lubuskie, 
• wielkopolskie, 
• pomorskie, 
• warmińsko-mazurskie. 
 

2. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług eksperckich w projekcie „Dla Rodziny – doskonalenie 
zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”  realizowanym w ramach Działania 2.8 
na obszarze województw: 
• zachodniopomorskie, 
• lubuskie, 
• wielkopolskie, 
• pomorskie, 
• warmińsko-mazurskie. 
Oczekuje się złożenia ofert częściowych, obejmujących jedno województwo. 
Dopuszcza się złożenie oferty przez jednego eksperta na obszar maksymalnie dwóch województw. 
Przewidywany okres pracy eksperta: 28.07.2017 r. – 30.09.2017 r.  
Czas pracy każdego z ekspertów/a w okresie 28.07.2017 r. – 30.09.2017 r. wyniesie maksymalnie 240 
godzin – na jedno województwo. 
 

Zakres obowiązków eksperta w ramach zamówienia: 
 badanie potrzeb uczestników szkoleń, poprzez przeprowadzenie konsultacji/badań z 

instytucjami  objętymi  wsparciem projektowym  (MOPR, PCPRy, OPSy i inne realizujące 
zadania na rzecz pieczy zastępczej) w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, 
wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, w celu określenia potrzeb uczestników 
zaplanowanych szkoleń; 

 Opracowywanie  oferty merytorycznej szkoleń dla poszczególnych grup docelowych 
(programy szkoleń) poprzez  udział w pracach zespołu ekspertów merytorycznych –
dydaktycznych (zespół 5 osobowy); 

 Opracowanie standardu metodycznego dla każdego z tematów; 

 Określenie wymagań wobec  trenerów (przygotowanie kryteriów ich wyboru). 
 
Planowa liczba tematów szkoleń: około 70 w całym projekcie – po około 14 tematów na danego 
eksperta. Liczba tematów może nieznacznie ulec zmianie, w zależności od wyników badań potrzeb 
grup docelowych. 
Efektem pracy zespołu ekspertów będzie opracowanie kompleksowej oferty merytorycznej szkoleń 
w podziale na grupy docelowe oraz opracowanie kryteriów wyboru trenerów do ich realizacji. 
 
Kod CPV 
80400000-8  
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Nazwa kodu CPV 
Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 
 

3. Wykonawca składając ofertę deklaruje gotowość do realizacji zadań w elastycznym zakresie 

godzinowym zależnym wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega,  

iż Wykonawca może zostać zobligowany do wykonywania czynności w siedzibie Zamawiającego w 

godzinach wskazanych przez Zamawiającego zależnych od jego potrzeb, potrzeb członków 

zespołów  i członków zespołów projektowych oraz podwykonawców.  

       Zamawiający zastrzega, iż w przypadku podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, liczba godzin 

jakie zostaną zlecone Wykonawcy będzie uzależniona wyłącznie od potrzeb Zamawiającego i może 

być niższa niż 240 godzin. Ogólna liczba godzin pracy Wykonawcy nie może przekraczać 247 godzin 

miesięcznie, przy zachowaniu warunków określonych w obowiązujących Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach POWER. 

 

II. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria obligatoryjne 
 
Minimalne wymagania wobec ekspertów: 

 wykształcenie wyższe na kierunkach: psychologia, pedagogika, doradztwo socjalne (społeczne, 
psychospołeczne), resocjalizacja, socjologia, zarządzanie, ekonomia i inne nauki społeczne, 

 co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z grupami docelowymi, polegające m.in. na:  
 praca w Instytucjach i NGO świadczących usługi związane z pieczą zastępczą, 
 współpraca z instytucjami i NGO realizującymi zadania polityki społecznej w 

charakterze szkoleniowca, doradcy, konsultanta, twórcy i/lub współrealizatora 
projektów, 

 bezpośrednim realizowaniu zadań w stosunku do osób objętych pieczą i osób ją 
sprawujących (psycholog, lekarz, pedagog itp.)  

 
2. Kryteria premiujące - opis i sposób przyznawania punktacji 
 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.  
 
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w 
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.). 
 
Ocenie podlegają następujące kryteria (dla każdej części osobno): 

a. Cena brutto za 1 godzinę: 40 punktów (40%) 
b. Doświadczenie eksperckie: doradcze, dydaktyczne w zakresie nauczania, badania potrzeb, 

tworzenia programów szkoleń, udziału w zespołach merytoryczno-metodycznych, metodyki 
nauczania i pokrewnych: 20 punktów (20%) 

c. Doświadczenie we współpracy z grupą docelową i/lub z grupą osób objętych pieczą i ją 
sprawujących oraz z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz pieczy: 40 punktów 
(40%). 
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1.  Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

 
LP NAZWA KRYTERIUM WAGA 

1 Cena brutto za godzinę  40% (40 punktów) 
2 Doświadczenie eksperckie  20 % (30 punktów) 

3 Doświadczenie we współpracy z grupą docelową i/lub z grupą osób objętych pieczą 
i ją sprawujących oraz z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz pieczy 

 40 % (40 punktów) 

 

2. Sposób obliczania wartości punktowej  kryteriów dla każdej z ocenianych części: 

1/  Kryterium nr 1 „Cena za godzinę” oceniane będzie jak niżej: 

                     Cmin 
X1=      --------------- x 40 pkt 

      Co 
gdzie: 

X1    - wartość punktowa ocenianego kryterium 
Cmin - najniższa cena za godzinę ze złożonych ofert 
Co    - cena za godzinę ocenianej oferty 
Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich. 
 

2/  Kryterium nr 2 „Doświadczenie eksperckie” oceniane będzie: 
- do 50 godzin: 5 punktów, 
- powyżej 50 godzin do 100 godzin: 10 punktów, 
- powyżej 100 godzin do 150 godzin: 15 punktów, 
- powyżej 150 godzin: 20 punktów. 
 
3/ Kryterium  nr 3 „Doświadczenie we współpracy z grupą docelową i/lub z grupą osób objętych 

pieczą i ją sprawujących oraz z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz pieczy”  oceniane 

będzie: 

- doświadczenie powyżej 2 lat do 5 lat: 10 punktów, 
- doświadczenie powyżej 5 lat do 10 lat: 25 punktów, 
- doświadczenie powyżej 10 lat: 40 punktów. 
 

3. Całościowa wartość punktowa ocenianej oferty będzie stanowiła sumę punktów   uzyskanych w 
poszczególnych kryteriach. 

4. Uzyskane w obliczeniach kryterium 1 wyniki zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku 
5. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będąca suma 

wszystkich kryteriów, wynosi 100. 
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III. Rozstrzygnięcie postepowania  i podpisanie Umowy  

Postępowanie zostanie zakończone w dniu 27  lipca 2017 r.  
Z wybranymi Wykonawcami podpisane zostaną umowy zlecenia. Umowy podpisane będą przez: 

 Stowarzyszenie SOS dla Rodziny – z ekspertem wybranym dla obszaru województwa 
zachodniopomorskiego, 

 MW Consulting – z ekspertami wybranym dla obszaru województw lubuskiego i 
wielkopolskiego, 

 Fundacją Edukacji i Rozwoju FLOW – z ekspertami wybranym dla obszaru województw 
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia otwarcia ofert. 
 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 
 
Do składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć niżej wymienione dokumenty: 
1. formularz oferty według wzoru określonego przez Zamawiającego, 
2. kwestionariusz osobowy CV według wzoru określonego przez Zamawiającego lub  na formularzu 

własnym. 
3. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – OŚWIADCZENIE osoby zaangażowanej w realizację 

projektu pt. „Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej. 
 

V. INFORMACJE DODATKOWE I WYKLUCZENIA 
1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest przeprowadzane w oparciu o zasadę 

konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Z uwagi na powyższe do postępowania nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 
2164 ze zm.) w szczególności dotyczących publicznego otwarcia ofert, udostępniania ofert 
złożonych przez innych wykonawców, odwołania, skargi do sądu określonych w ww. ustawie. 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są: 

a) pracownicy wnioskodawcy i partnerów, którzy chcieliby świadczyć usługi u partnerów 

projektu, innych niż pracodawca, 

b) osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

c) Osoby/podmioty co do których zastosowanie mają zapisy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.). 

d) Osoby/podmioty nie spełniające warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.). 

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania, przesunięcia terminu lub nie dokonania 

wyboru ofert bez podania przyczyn. W razie unieważnienia postępowania oferentom nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr  1/2.8/2017 

 

OFERTA CENOWA  
 

 

Ja, niżej podpisany/a 

............................................................................................................................. ....................... 

(imię i nazwisko/nazwa wykonawcy) 

 

.................................................................................................................................................... 

(adres wykonawcy) 

 
 

nr telefonu ........................................................................  

e-mail  ............................................................................................. 

 

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w trakcie realizacji projektu „Dla rodziny” 

- doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanego przez 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” 

 

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych 

w zapytaniu ofertowym na obszarze województwa: ………………………..(proszę wpisać województwo). 

 

Cena brutto za godzinę ……………………………………………..zł 

 
   
 

..............................., dn. ...............................  ....................................................... .............. 

miejsce    data    podpis wykonawcy 
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OŚWIADCZENIA 
 

Oświadczenie o braku powiązań 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (postępowanie nr: 1/ 2.8/2017), nie jesteśmy 
powiązani z żadnym z podmiotów: Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, MW Consulting, Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW, 
osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

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 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z n/w 
osobami: 

a. ………………………. 
b. ……………………… 
c. ……………………… 
d. ……………………… 

 

..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 
miejsce    data    podpis wykonawcy 

 

Oświadczenie  
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych  

w art. 24 ust. 1 ustawy 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2015r., poz.2164 z późn.zm.). 

 

..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 
miejsce    data    podpis wykonawcy 

 
Oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U z 2015r., poz.2164 z 
późn.zm.). 
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania. 

2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.  

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 
miejsce    data    podpis wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – CV (wzór)1. 

Imię (imiona) i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Wykształcenie (nazwa szkoły i 
rok jej ukończenia, zawód, 
specjalność, stopień, tytuł 
zawodowy – naukowy 

 

Wykształcenie uzupełniające 
(kursy, studia podyplomowe, 
data ukończenia lub 
rozpoczęcia nauki w przypadku 
jej trwania 
 

 

 

Doświadczenie  eksperckie: 
 

Forma 
(szkolenie/doradztwo/eksperty

za/inne) 

Opis doświadczenia (zakres czynności, 
pracodawców, projektodawców, tytuły 

projektów, odbiorców itp.) 
 

Liczba godzin świadczonych 
usług eksperckich 

   
   

   

 

Doświadczenie we współpracy z grupą docelową i/lub z grupą osób objętych pieczą i ją 
sprawujących oraz z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz pieczy: 

 
Okres od - do  

(w formacie mm-rrrr) 
Opis doświadczenia (zakres czynności, pracodawców, projektodawców, 

tytuły projektów itp.) 
  

  
  

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). 

..............................., dn. ...............................  ..................................................................... 

miejsce    data    podpis  

  

                                                           
1 istnieje możliwość złożenia CV w formacie opracowanym indywidualnie, pod warunkiem zamieszczenia kluczowych 

informacji przedstawionych we wzorze 
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego  

OŚWIADCZENIE 

osoby zaangażowanej w realizację projektu pt.  

„Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

Niniejszym oświadczam, że:  

  TAK    NIE 

jestem zatrudniony/a w innych instytucjach uczestniczących w realizacji PO WER, tj. Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) 

Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej; 

 

jestem zatrudniony/a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO WER 

.............................................................................. (nazwa instytucji) do moich obowiązków   

należy:.............................................................................., w związku z tym, nie zachodzi konflikt 

interesów ani podwójne finansowanie. 

 

nie jestem zaangażowany/a, jako personel projektu, w inny projekt finansowany w ramach 

POWER ani w ramach innych programów NSRO; 

 

jestem zaangażowany/a, jako personel projektu, w inny/e projekt/y finansowany/e w ramach PO 

WER lub w ramach innych programów NSRO, w związku z powyższym przedstawiam informacje  

o moim zaangażowaniu w innych projektach: 

1. Nazwa projektu………………...…………….…Program…………zaangażowanie…………  

2. Nazwa projektu…………….…..……………….Program…………zaangażowanie………… 

jednakże okoliczność  ta nie wpływa na prawidłową i efektywną realizację działań powierzonych 

mi w ramach przedmiotowego projektu; 

 

jest to moja pierwsza umowa jako  personel projektu w ramach przedmiotowego projektu; 

 

jest to moja ………. umowa jako  personel projektu w ramach przedmiotowego projektu, jednakże 

okoliczność  ta nie wpływa na prawidłową i efektywną realizację działań powierzonych mi w 

ramach przedmiotowego projektu. 

 

moje łączne zaangażowanie zawodowe (w realizację projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł ) nie przekracza 

247 godzin miesięcznie 

 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały  przekazane zgodnie z moją najlepszą 

wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

……………………………………………………………………… 

Data i czytelny  podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 


