
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2021 z dnia 18.01.2021 r.

 Gmina  Mieroszów  /  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Mieroszowie  zwany dalej  Zamawiającym,  zaprasza  do  składania  ofert  w
postępowaniu  na  wyłonienie  wykonawców  usługi  pn  :  Trening  kompetencji  społecznych  oraz  wsparcie  grupowe  w  zakresie
podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych  w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II”    o
numerze  RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej   9 Włączenie społeczne,  działanie 9.1. Aktywna
integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny  , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego,  która dotyczy wszystkich zamówień w
ramach w/w projektu przekraczających wartość 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

I. Zamawiający

Gmina Mieroszów 

II. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców usług:
a. trening umiejętności społecznych – 40 godzin – 1 grupa – 10 osób 
b. wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-

zawodowych – 32 godziny – 1 grupa – 10 osób 

Usługa realizowana będzie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Mieroszów wskazanych 
przez realizatora projektu tj Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie. 

2. Do zadań wykonawców będzie należało:
a. Opracowanie programu i przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych przez 2 trenerów 

równocześnie ( 80 godzin). Ramowy program:  nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wyrażanie 
emocji pozytywnych i negatywnych, funkcjonowanie w grupie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie 
ze stresem i porażką, asertywność 

b. Opracowanie programu i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i 
umiejętności społeczno-zawodowych przez dwóch specjalistów równocześnie – 64 godziny: Ramowy 
program 

a. Bilans umiejętności oraz mocnych stron
b. Przeszkody na drodze do zatrudnienia
c. Sprawowanie kontroli nad sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
d. Rozkład i analiza rynku pracy
e. Warsztat mówienia i prezencji
f. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
g. Rozmowa kwalifikacyjna
h. Decyzja o podjęciu zatrudnienia
i. Pożądane zachowania w nowym miejscu pracy

3. Wybrani wykonawcy zobowiązani są zrealizować przedmiot zamówienia osobiście a w przypadku Wykonawców 
będących przedsiębiorcami, o ile nie będą wykonywać przedmiotu zamówienia osobiście – przez swój personel 
wskazany w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wykonawcy wskazując personel  imiennie jednocześnie wskażą 
kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład personelu, który będzie podlegał ocenie przez 
Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części osobom trzecim, tj. 
innym niż jego pracownikom.

5. Trenerzy  będą zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od stycznia 2021 do lutego2021 roku 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

6. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

7. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone przez Strony w Umowie.
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III. Zasady ubiegania się o udzielenie zamówienia.
1. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy sami spełniają następujące wymogi bądź posiadają

pracowników spełniających następujące wymogi:
a.  psycholog : tytuł mgr lub wyższy z psychologii oraz 

 minimum 200  godzin zrealizowanego wsparcia psychologicznego na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;

 minimum 400 godzin doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych;
 minimum 200 godzin zrealizowanego wsparcia z zakresu umiejętności społecznych (warsztaty,

treningi, poradnictwo)- w przypadku oferty dotyczącej treningu umiejętności społecznych;

  W/w kwalifikacje powinny zostać potwierdzone na podstawie wypełnionych załączników nr 1 - 2 do zapytania ofertowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji zawartych w kopiach przedłożonych dokumentów
poprzez żądanie przedstawienia oryginałów tych dokumentów do wglądu.

3. Oferent dopuszcza składanie ofert częściowych wyłącznie na przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych
lub wyłącznie na  udzielenie wsparcia grupowego.

4. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym  załącznik nr 1  do niniejszego zapytania.
Należy do niej załączyć:

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie;
5. W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą, ubiegających się o zamówienie, ofertę i załączniki

należy wypełnić prezentując pracowników kryteria zapytania ofertowego.
6. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana jako uprawniona do składania oświadczeń woli w

imieniu Oferenta, obligatoryjne jest załączenie stosownego Pełnomocnictwa.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej; na komputerze lub odręcznie drukowanymi

literami,  niebieskim lub granatowym kolorem oraz  powinna  zawierać  datę  sporządzenia  oraz  czytelny  podpis
Oferenta.

8. Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie za 1 godzinę usług wyrażone w złotych polskich w kwocie
brutto,  tzn.  powinno zawierać wszystkie  podatki  i  składki  ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie
prowadzących  działalności  gospodarczej  i  nie  posiadających  innego zatrudnienia  z  tytułu  umowy o  pracę lub
zlecenia).

9. Cena  brutto  w  ofercie  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z
wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą.

10. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do

zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
12. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę, na

którą składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 4 powyżej niniejszego zapytania.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do

zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
14. W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

a. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
 wyrządzili  Zamawiającemu  szkodę  przez  to,  że  nie  wykonali  lub  nienależycie  wykonali

zobowiązanie  chyba,  że  było  to  następstwem  okoliczności,  za  które  Oferent  nie  ponosił
odpowiedzialności;

b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty i miejsce złożenia oferty
1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim i  dostarczona w formie papierowej  lub

elektronicznej ( oferta podpisana i zeskanowana) 
3. Każda strona oferty powinna być parafowana.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 32 

58-350 Mieroszów lub drogą pocztową na adres wskazany w pkt.  I  niniejszego zapytani lub elektronicznie  w
godzinach od 8:00 do godz. 16:00 do   dnia 22.01.2021r.    do godz. 16:00  .  

7. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
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8.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za
koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.  Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

V. Kryteria oceny ofert

1. Wygrywa oferta, która przejdzie wszystkie etapy oceny ofert oraz otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o
następujące kryteria
cena =100 %
Do  oceny  oferty  Zamawiający  będzie  weryfikował  cenę  brutto  za  1  godzinę  podaną  przez  Wykonawcę  w
formularzu ofertowym.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty
zostały  złożone  w  terminie  i  nie  zostały  wykluczone  z  postępowania.  Jeżeli  Oferent,  którego  oferta  została
wybrana, uchyli  się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  lub  uzupełnienia  treści  zapytania  ofertowego  przed  upływem
terminu  składania  ofert.  Informacja  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  zapytania  ofertowego
opublikowana w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego
będą wymagały zmiany treści  zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże
wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz
beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec
zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb
beneficjenta projektu.

3. Zamawiający na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu  Społecznego oraz Funduszu  Spójności  na lata 2014-
2020  zastrzega  sobie  możliwość  udzielenia  dotychczasowemu  Wykonawcy  usług  zamówień  dodatkowych,
uzupełniających  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym  i  nieprzekraczających  50  %  wartości  realizowanego
zamówienia,  niezbędnych do jego prawidłowego wykonania,  których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji  niemożliwej  do  przewidzenia,  a  z  przyczyn  technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia
dodatkowego  od  zamówienia  podstawowego wymagałoby  poniesienia  niewspółmiernie  wysokich  kosztów  lub
wykonanie  zamówienia  podstawowego jest  uzależnione  od  wykonania  zamówienia  dodatkowego.  Warunkiem
udzielenia zamówienia jest zachowanie zgodności z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności
ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

4. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający może odstąpić  od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach.

5. Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

6. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a. Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które miały być

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
b. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe;
c. w  toku  postępowania  ujawniono  niemożliwą  do  usunięcia  wadę  postępowania  uniemożliwiającą

zawarcie umowy z wybranym oferentem;
d. wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub  wykonanie

przedmiotu  zamówienia  nie  leży  w  interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  wcześniej
przewidzieć;

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
8. Wykonawca,  którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza,  jest zobowiązany  do podpisania  umowy z

Zamawiającym.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
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Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Oferta na wykonanie usługi - załącznik nr 1
2. Wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 2
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