Kielce 05.02.2014r.

Zapytanie ofertowe K/U/1/2014
Kierujący zapytanie:
Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
KRS 0000198087,
NIP 657-038-94-52,
zwane dalej Zamawiającym
Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 70 1
– 705 Kodeksu cywilnego w celu wyłonienia pięciu ekspertów – trenerów do prowadzenia szkoleń
upowszechniających rezultaty projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ( Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej).
I Ogólny zakres obowiązków Eksperta – Trenera
1. Przeprowadzenie szkoleń upowszechniających Model Gminny Standard Wychodzenia
z Bezdomności w pięciu obszarach:
a) standard partnerstw lokalnych ( 3x 6h)
b) standard pracy socjalnej (3x6h)
c) standard zdrowia (3x 6h)
d) standard zatrudnienia i edukacji (3x6h)
e) Standard streetworkingu (3x6h)
2. Opracowanie scenariusza dydaktycznego szkoleń na podstawie materiałów merytorycznych
dostarczonych przez Zamawiającego
3. Sporządzenie dokumentacji z odbytego szkolenia.
II. Szczegółowy zakres pracy Eksperta – Trenera
1. Przeprowadzenie szkoleń w oparciu przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
Zamawiającego scenariusz szkoleń w następujących terminach i miejscach:
a) Lokalizacja: Hotel Efekt Express ul. Opolska 14, 31 – 323 Kraków woj. małopolskie
Termin: 05 – 07.03.2014r.
- standard zatrudnienia i edukacji
- standard pracy socjalnej
- Standard streetworkingu
b) Lokalizacja : Leśny Dworek „Posiadłość Agroturystyczna”, Cisów 102a, 26 – 021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie
Termin: 19 – 21.03.2014r.
- standard partnerstw lokalnych
- standard zdrowia
2. Zadaniem eksperta będzie opracowanie scenariuszy szkolenia w oparciu o Program Szkolenia
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Opracowanie sprawozdania ze zrealizowanego szkolenia.
4. Opłacenie z własnych środków kosztów podróży na miejsce szkolenia.
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IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy
- warunkiem niezbędnym do prowadzenia szkolenia jest gruntowna znajomość standardów z danej
tematyki szkoleń – potwierdzone oświadczeniem
- doświadczenie zawodowe związane z tematyką szkolenia i praktyczną wiedzą na temat pomocy
społecznej – potwierdzone informacjami zawartymi w CV
- doświadczenie w pracy trenera – umiejętności szkoleniowe poparte referencjami lub zaświadczeniami
potwierdzającymi przeprowadzone szkolenia
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.
V. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji Zamówienia:
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał
odrzuceniu z postępowania.
VI. Uwagi ogólne.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie różnych obszarów tematycznych
szkolenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających
spełnienie przez Wykonawcę kryteriów oceny oferty.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy i
wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonywania umowy.
4) Nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający dostarczy szczegółowy
rozkład dnia szkoleniowego. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić założenia planu szkolenia.
5) Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy, zgodnie z którą będzie realizowane
zamówienie.
6) Zapłata wynagrodzenia następować będzie z dołu za faktycznie wykonane/ przeprowadzone
szkolenia.
6. Oferta powinna zawierać:
a) Informacje, której części dotyczy czyli wskazanie obszaru (partnerstwa lokalne, praca socjalna,
zdrowie, zatrudnienie i edukacja, streetworking)
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – według załącznika nr 2.
c) CV eksperta zawierającego informacje na temat wymaganego doświadczenia opisywanego w pkt. IV
d) Referencje i potwierdzenia przeprowadzenia szkoleń
c) Propozycje ceny godziny pracy eksperta (cena brutto w złotówkach)
d) Oświadczenie Wykonawcy, iż:

Oferta dotyczy Zapytania Ofertowego nr K/U/1/2014

Akceptuje wszystkie warunki zlecenia, określone niniejszym zapytaniu

Znajomość standardów z danego obszaru szkoleń
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7. Kryteria oceny ofert:
Merytoryczne:
a) Formalne: spełnienie wymagań określonych w pkt. IV zapytania wg formuły: „spełnia – nie spełnia”
b) Cena – waga kryterium 100%.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium - oferta z najkorzystniejszą ceną otrzymuje
100 punktów, a każda kolejna otrzymuje punktację pomniejszoną w sposób proporcjonalny w następujący
sposób:

Wyborowi podlega oferta z najwyższą ilością punktów spośród ofert niepodlegającym odrzuceniu.
Odrzuceniu podlegają oferty:
 złożone po terminie,
 niespełnienie podstawowych wymagań formalnych,
 których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 niezawierające wszystkich dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez
Zamawiającego
 nieważne na podstawie przepisów prawa,
 zawierająco rażąco niską cenę (znacznie poniżej cen rynkowych podobnych usług)
8. Informacje końcowe
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty do dnia 20 lutego 2014 r. drogą mailową na
adres jkowalik@caritas.pl (skany podpisanych dokumentów) lub w biurze Sekretariat Biura Zarządu
Caritas, I piętro, Pl. Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce do godziny 09.00. Decydująca jest data
wpływu oferty. Pytania dotyczące oferty można kierować do p. Renaty Kaczmarczyk pod nr telefonu
41/334-90-13.
Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może zostać odwołany, o
czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania
którejkolwiek z ofert. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL EFS sztywno
skalkulowane kwoty na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający może podjąć indywidualne
negocjacje dotyczące obniżenia ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Wynikiem negocjacji
będzie możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty z nowa niższą ceną.

Lista załączników:
Załącznik nr 1 : Program Szkoleniowy Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia
Załącznik nr 3: Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – model do oceny MPiPS
(materiał roboczy)
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