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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
10-06-2018

Termin składania ofert
19-06-2018

Numer ogłoszenia
1117453

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2018 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego: w Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, w Kancelarii parafialnej
mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
Oferty zostaną otwarte dnia 19 czerwca 2018 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego: w Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, w Kancelarii parafialnej
mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /
opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być
zaadresowane do zamawiającego na adres podany w zapytaniu i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób określony w zapytaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
xxx.xx@xxx.xx

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ksiądz Proboszcz Bogdan Pasisz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
41/ 384 80 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 12 specjalistów do opracowania/aktualizacji Indywidualnych
Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz do prowadzenia zajęć z
Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w
Pałecznicy” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, IX Oś
Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1117453
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Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz budżetu państwa Numer projektu: RPMP.09.02.0112-0380/17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: proszowicki Miejscowość: Pałecznica

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zatrudnienie 12 specjalistów do opracowania oraz okresowej aktualizacji
Indywidualnych Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz do prowadzenia zajęć z
Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w
Pałecznicy”.

Przedmiot zamówienia
Zatrudnienie specjalistów do opracowania/aktualizacji Indywidualnych Planów Wsparcia dla
Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz do prowadzenia zajęć z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu pn.
„Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” współfinansowanego ze środków UE
- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C.
Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz budżetu
państwa.
Indywidualne Plany Wsparcia będą tworzone dla Uczestników/Uczestniczek Projektu w 2018 roku,
następnie dla nowych Uczestników/Uczestniczek Projektu w 2019 roku, następnie w 2020 roku dla nowych
Uczestników/Uczestniczek Projektu. Aktualizacja IPW będzie następować nie rzadziej niż co pół roku w
terminach wyznaczonych przez Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego.
Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu jest 60 dzieci/młodzieży do 18 roku życia (w tym m.in. osoby
niepełnosprawne, mające problemy edukacyjne, rodzinne i osobiste, wykluczone społecznie, pochodzące z
rodzin dysfunkcyjnych).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. KLAUZULA ZASTRZEŻONA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie zmarginalizowanych,
pod warunkiem, że co najmniej 30% osób stanowią pracownicy niepełnosprawni lub defaworyzowani.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby jego działalność obejmowała społeczną i zawodową integrację
osób niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych, będących członkami co najmniej jednej z poniższych
grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1117453
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b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w
integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 930);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz.
1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy,
bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących
członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r.
poz. 749).

Kod CPV
80500000-9

Nazwa kodu CPV
Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000-9 Usługi szkolenia personelu
85311300-5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2018 roku – 31 grudzień 2020 roku. Szczegółowy opis wymagań,
dotyczących terminów realizacji zawarty jest w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

Załączniki
Zapytanie ofertowe_specjaliści
zał. 4 do zapytania_OPZ_specjaliści
załączniki nr 1, 1a, 2 i 3 - do edycji

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
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Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy.

Wiedza i doświadczenie
Wymagania obligatoryjne szczegółowe stawiane wobec specjalistów: Szczegółowe warunki oraz wymagane
dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia dla każdego z 12 specjalistów zawarte są w załączniku nr 4 do
niniejszego Zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowe warunki oraz wymagane dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia dla każdego z 12
specjalistów zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego Opis przedmiotu
zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie zmarginalizowanych,
pod warunkiem, że co najmniej 30% osób stanowią pracownicy niepełnosprawni lub defaworyzowani.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby jego działalność obejmowała społeczną i zawodową integrację
osób niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych, będących członkami co najmniej jednej z poniższych
grup społecznie marginalizowanych:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w
integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 930);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz.
1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy,
bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących
członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r.
poz. 749).

Warunki zmiany umowy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1117453
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
b) harmonogramu realizacji umowy;
c) ostatecznej liczby godzin w ramach umowy;
d) zasad płatności (zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest
od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków
związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać
opóźnieniom);
4. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem
wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej
realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do
umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) oraz nr
1a (Formularz cenowy) do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z ofertą należy złożyć następujące
dokumenty:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
c) Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, wymienione w
załączniku nr 4 Opis przedmiotu zamówienia dla każdego specjalisty odrębnie;
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (KRS, CEIDG).
e) Dokument poświadczający posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej (fundacja, stowarzyszenie,
spółdzielnia, zakład aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, towarzystwo ubezpieczeń
wzajemnych itp.)

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia usług podobnych do opisanych w niniejszym
postępowaniu. Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu lub nowej umowy.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W przypadku ofert, które spełnią wymagania obligatoryjne - kryterium wyboru stanowić będzie najniższa
cena brutto za całość wykonania zamówienia.
Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT (jeśli
dotyczy).
Cenę za wykonanie całego zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym - stanowiącym
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Cena ta będzie służyła wyłącznie do porównania złożonych ofert.
Cena za wykonanie całego zamówienia winna zostać skalkulowana na podstawie ilości godzin zegarowych
dla każdego specjalisty odrębnie zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zapytania Formularz cenowy. Podane w
Formularzu cenowym ilości godzin są jedynie szacunkowe i zostały podane w celu umożliwienia kalkulacji
ceny i porównania ofert. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane na
podstawie ilości rzeczywiście zrealizowanych godzin przemnożonych przez cenę jednostkową brutto za
godzinę zegarową usługi, podaną w ofercie wykonawcy w Formularzu cenowym.
Cena jednostkowa za godzinę zegarową brutto nie ulega zmianie przez okres wykonywania zamówienia
(zlecenia).
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1117453
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Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
Zamawiający z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w razie konieczności, potrąci zaliczkę na podatek
dochodowy jak również składki ZUS wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w
następujący sposób będzie oceniać oferty:
Cena brutto = 100%
wg wzoru: C= Cmin/Co * 100
gdzie:
C - ogólna liczba punktów,
Co - cena brutto za wykonanie całości zamówienia oferty badanej,
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ważnych ofert.

Wykluczenia
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli wykonawca złoży
podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do zapytania.
Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi na podstawie złożonego
oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć aktualny odpis z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – lub wskazać w formularzu oferty dostępność ww. dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w
takim przypadku zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
dokumenty.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

Adres
św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
małopolskie , proszowicki

Numer telefonu
668214141
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1117453
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Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Fax
413848037w.19

NIP
6591176112

Tytuł projektu
Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy

Numer projektu
RPMP.09.02.01-12-0380/17-00

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1117453
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