Projekt „DDA – zawodowa reaktywacja”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa, dn. 2 sierpnia 2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
REALIZACJA ZAJĘĆ
TRENING INTERPERSONALNY

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie OD-DO / Biuro Projektu „DDA – zawodowa reaktywacja”
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
01-204 Warszawa

II. TRYB WYBORU OFERTY
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą
konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
oraz zasad określonych w Umowie o dofinansowanie projektu nr POWR.01.03.01-00-0276/15
współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020.

Harmonogram postępowania:
- Dnia .02 sierpnia 2016 r. zaproszenie do składania ofert (publikacja zapytania ofertowego)
- Dnia 12 września 2016 r. godzina 07:59:59 - termin złożenia ofert
- do dnia 12 września 2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty

III. KODY CPV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CPV 80570000-0 - usługi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W związku z realizacją przez Stowarzyszenie OD-DO projektu konkursowego pt.: „DDA- zawodowa
reaktywacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w
umowie dotacyjnej nr POWR.01.03.01-00-0276/15 poszukujemy trenerów do:
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PRZEPROWADZENIA TRENINGU INTERPERSONALNEGO
1. Usługa będzie świadczona każdorazowo dla 14 osób w ramach jednej grupy według ustalonego i
podanego do wiadomości terminarza.
2. Planowana liczba grup: 5
3. Planowana liczba osób: 5 grup x 14 osób = 70 osób.
4. Planowana liczba godzin: 5 grup x 40 godzin = 200 godzin.
5. Realizacja zajęć dla jednej grupy obejmuje przeprowadzenie 40 godzinnego treningu
interpersonalnego (5 dni) metodą warsztatową w parze z innym trenerem.
6. Przez jedną godzinę zajęć rozumie się 45 minut zegarowych.
7. Usługa obejmuje także bieżące wypełnianie niezbędnej dokumentacji wskazanej przez
koordynatora projektu dotyczącej realizowanego zadania.
8. Zakres szkolenia:
a) identyfikacja sposobu budowania relacji w aktywności zawodowej-(8godz);
b) Identyfikacja ról grup. w kontekście predyspozycji zawodowych (12godz);
c) Identyfikacja stylu komunikacji z elementami negocjacji (8godz);
d) Identyfikacja umiejętności współpracy i budowania zespołu (12godz) ;
Oferta musi wskazywać, że przedmiotowe zadanie będzie realizowała osoba mająca uprawnienia
trenera, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, wiedza na temat pracy z osobami młodymi z
rodzin z problemem alkoholowym.

Zajęcia z zakresów treningu interpersonalnego powinny być prowadzone przy użyciu aktywnych
metod nauczania (symulacja, analiza rynków pracy). Uczestnicy podczas zajęć muszę być aktywni,
uczestniczą w ćwiczeniach z zakresu samopoznania i motywacji.

Łączna liczba godzin do zrealizowania w ramach przedmiotu zamówienia wynosi: 200 tj. 5 grup po
40 godzin.

V. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych
Uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji.
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2. Limit zaangażowania personelu projektu/osób prowadzących zajęcia w realizację wszystkich
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276
godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też
zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy.
4. Wykonawcą/osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji
uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się przez to IZ PO lub instytucję, do której IZ PO
delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie
zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
5. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście
się odbyły.
6. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją
zamówienia do 2023 roku, chyba że przekazał ją Zamawiającemu.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w
realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponują/są osobami wyposażonymi w wiedzę niezbędną
do wykonania zamówienia.
2. W zakresie prowadzenia treningu interpersonalnego Wykonawcy posiadają niezbędne
doświadczenie oraz osoby wytypowane do realizacji zamówienia posiadają wiedzę, doświadczenie
i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. trener/-rzy, wskazani w ofercie muszą
spełniać poniższe minimalne wymagania:


Wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne;



Tytuł absolwenta szkoły trenerów umiejętności psycho-społecznych / rekomendacje
potwierdzające kompetencje w prowadzeniu warsztatów i treningów psychologicznych



Co najmniej 3- letnie doświadczenie współprowadzenia treningów wymienionych w ofercie
dla młodych dorosłych (18- 26 lat) z rodzin dysfunkcjonalnych;
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Co najmniej 3 - letnie doświadczenie pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 -godzinne z
młodymi dorosłymi 18-26 lat) z rodzin z problemem alkoholowym;



Co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w projektach EFS – POKL

3. Wykonawcy znają i potrafią się posługiwać aktywizującymi metodami nauczania,
4. Wykonawcy posiadają wiedzę z zakresu opisanego w punkcie IV. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, umożliwiającą przeprowadzenie danego wsparcia, a także znajomość ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014, nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami),
znajomość Kodeksu Pracy, wiedzę z zakresu wsparcia poradnictwa zawodowego z uwzględnieniem
znajomości potrzeb grupy docelowej projektu.
5. W przypadku składania oferty przez firmę, zweryfikowane będzie załączenie zaświadczenia o
posiadaniu statusu instytucji szkoleniowej oraz statusu agencji zatrudnienia.
6. Przedstawią metodykę wsparcia dla Uczestników projektu sporządzoną indywidualnie przez
każdego z trenerów wskazanego w ofercie.

Opis weryfikacji spełnienia warunku.
1. Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru - Zał. nr 4 do
Zapytania):
a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu
b. etapy pracy
c. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do
poszczególnych Uczestników projektu (w tym niepełnosprawnych)
d. porozumiewanie się z Zamawiającym.
2. CV trenerów w ofercie (załącznik nr 3) wraz z kopią świadectw/ zaświadczeń/dyplomu
magisterskiego i ewentualnie kopią dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (zał.nr 3).
3. Kwalifikacje (wiedza

merytoryczna, cechy osobiste)

weryfikowane będą na podstawie

złożonych dokumentów, w tym referencji.
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.
Oferty niekompletne nie będą podlegały uzupełnieniu.

VII.

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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VIII.

SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IX.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 12 września 2016 r. do 31 grudnia 2017r. w
poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie realizacji
warsztatów.

X.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. 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 udziałów lub co najmniej 10% 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia,
określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

XI.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 12
września 2016r godzina 07:59:59 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Stowarzyszenie OD-DO
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
01-204 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na prowadzenie zajęć treningu interpersonalnego w ramach projektu "DDA – zawodowa
reaktywizacja”
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Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji oraz parafowana na każdej stronie.
2. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.
3. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE ELEMENTY:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
3. Załącznik nr 3 - CV dokumentujące doświadczenie zawodowe trenera wraz z kserokopią
dyplomu magisterskiego, doświadczenie Wykonawcy,
4. Załącznik nr 4 – opis metodyki wsparcia dla Uczestnika projektu,
5. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny
oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:


kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,



kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie,



podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych Oferenta i osób uczestniczących w realizacji zamówienia,



oświadczenie o braku karalności Oferenta i osób uczestniczących w realizacji
zamówienia za przestępstwo umyślne,



podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego
w projekcie „DDA zawodowa aktywizacja” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).”



innych dokumentów kluczowych dla postępowania.

6. Oświadczenie trenera złożone indywidualnie – wg. wzoru z załącznika nr 5 do niniejszego
zapytania.

XII.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie OD-DO zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
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XIII.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryteria wyboru oferty to: cena, kwalifikacje zawodowe.
 Cena: 0% -20%
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną
podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 20%
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie
należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 20%.
 Kwalifikacje zawodowe: 0% -80%
1. Trener posiada udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co
najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w projektach EFS-POKL – 10%.
Kryterium Doświadczenie będzie ocenione poprzez przyznanie 5% w przypadku posiadania
minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego, 5% w przypadku co najmniej 2 letniego
doświadczenia w pracy w projektach EFS-POKL.
2. Trener posiada dodatkowe udokumentowane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia danej
formy wsparcia (np. kierunkowe kursy doszkalające) - 10%.
Kryterium Kwalifikacje będzie ocenione poprzez przyznanie 5% za posiadanie jednego
kierunkowego kursu doszkalającego, 10% za posiadanie 2 i więcej kierunkowych kursów
doszkalających.
3. Trener

posiada

tytuł

absolwenta

szkoły

trenerów

umiejętności

psychospołecznych/rekomendacje potwierdzające kompetencje w prowadzeniu warsztatów i
treningów psychologicznych - 20%.
Kryterium

Kwalifikacje będzie ocenione poprzez przyznanie

20%

za posiadanie tytułu

absolwenta szkoły trenerów umiejętności psychospołecznych / rekomendacje potwierdzające
kompetencje w prowadzeniu warsztatów i treningów psychologicznych.
4. Trener posiada co najmniej 3- letnie doświadczenie we współprowadzeniu treningów
wymienionych w ofercie dla młodych dorosłych (18- 26 lat) z rodzin dysfunkcjonalnych – 20%.
Kryterium Doświadczenie będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku posiadania
minimum 3-letniego doświadczenia we współprowadzeniu treningów wymienionych w ofercie
dla młodych dorosłych (18- 26 lat) z rodzin dysfunkcyjnych.
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5. Trener posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 godzinne z młodymi dorosłymi 18-26 lat) z rodzin z problemem alkoholowym 20%.
Kryterium Doświadczenie będzie ocenione poprzez przyznanie 20% w przypadku posiadania
minimum 3-letniego doświadczenia w pracy warsztatowej (warsztaty min. 20 -godzinne z
młodymi dorosłymi 18-26 lat) z rodzin z problemem alkoholowym).
Kwalifikacje będą oceniane na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, które pozwolą na
weryfikację posiadania odpowiednich kwalifikacji (w tym CV oraz referencji/dyplomów, załącznik nr 4
itp.).
Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia
rzetelnych informacji, zgodnych z prawdą.

XIV.

OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert planowana zostanie dokonania do dnia 12 września 2016 r.
2. Do dnia 12 września 2016r. zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej Zamawiającego, a także na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
3. Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną
powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.
4. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę
składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w
budżecie projektu.
7. Zamawiający

zastrzega

sobie

możliwość

przekazania

terminu

realizacji poradnictwa

zawodowego/ doradztwa /pośrednictwa pracy z 5-dniowym wyprzedzeniem, przy czym liczą się
dni kalendarzowe.
8. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku
załączonych

do

oferty

Wykonawcy

wymaganych

niniejszym

zapytaniem

dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.
9. Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

ofertowym
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XV.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

XVI.

DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanego w zał.
nr 3, doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa
pracy

lub

inne

dokumenty,

które

jasno

potwierdzają

doświadczenie

doradców

zawodowych/trenerów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
4. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności
gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez
Zamawiającego.
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury,
maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie dokumentu rozliczeniowego nastąpi
po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego
zamówienia.
7. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania

przez

Zamawiającego transzy. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.
9. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające – w wysokości do 25% wartości zamówienia.
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XVII. KARY UMOWNE NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
3. w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w
umowie ilości posiłków.
4. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, także w
przypadku zmiany terminów dostarczenia posiłków w razie prawidłowego powiadomienia
Wykonawcy.
5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami
umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania
dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących jakości
świadczonej usługi.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z
przygotowaniem zajęć w innym terminie.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków
podpisanej umowy, w tym stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia,
zmiany w realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego
harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych
podczas zajęć dotyczących jakości posiłków, bądź kwestionowania przez Instytucję
Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym uznania
zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
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XVIII.

DANE KONTAKTOWE

Dorota Biskup
Biuro Projektu „DDA – zawodowa reaktywacja”
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
01-204 Warszawa

e-mail: od-do@od-do.org
tel. 22 632-09-09
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WZÓR FORMULARZA OFERTY CENOWEJ
………………………………………………………
(pieczęć lub dane Wykonawcy)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zajęć z zakresu treningu interpersonalnego
przez Stowarzyszenie OD-DO projektu konkursowego pt.: „DDA- zawodowa reaktywacja”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w umowie
dotacyjnej nr POWR.01.03.01-00-0276/15 oferuję wykonanie powyższej usługi za cenę brutto
wynoszącą:

Proponowana
Rodzaj zajęć

cena brutto

Cena brutto
Ilość

za 1 godzinę zajęć

za 1 godzinę zajęć
1

2

x ilość
3

4=2*3

WARSZTATY GRUPOWE
Z ZAKRESU

40

Treningu interpersonalnego / I grupa
Razem

40

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.

Oświadczam, iż trenerem/trenerami wskazanym/wskazanymi w ofercie jest /są Pan/Pani:
- ……………………………………
- ……………………………………

2.

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie
określonym w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

3.

Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.

4.

Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020

5.

Moja oferta jest/nie jest ofertą częściową (niepotrzebne skreślić).
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6.

Niniejszym oświadczam, że akceptuje wszystkie zapisy zapytania ofertowego i zapewniam:
a. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
b. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej
bądź z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia OD-DO,
c. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
d. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,
e. dyspozycyjność,
f. spełniam wszystkie wymogi wskazane w ofercie, w tym dotyczące doradców zawodowych/trenerów
realizujących zadanie, co potwierdzam załączonymi dokumentami.

7.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń.

8.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w
przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wykonam dokumentację w trakcie zajęć opisaną w
zapytaniu ofertowym oraz wymaganą przez Zamawiającego.

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego w projekcie „DDA- zawodowa reaktywacja”, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).”
11. Poniżej podaję dokładną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer
REGON:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Poniżej podaję dane kontaktowe osoby do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Poniżej podaję do kontaktu - adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….dnia…………………

……………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis)

*) niepotrzebne skreślić
Do oferty załączam (proszę wymienić załączniki):


…………………………………………………….

- ……………………………………………………...
- …………………………………………………….
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………….………………….………………. działając w imieniu
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam,
że nie jest/ jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem OD-DO, ul.
Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa lub osobami
wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa
czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

…………………….dnia…………………

……………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WZÓR CV ŻYCIORYS ZAWODOWY
1. Nazwisko:
2. Imię:
3. Data urodzenia:
4. Narodowość:
5. Stan cywilny:
6. Wykształcenie:
Instytucja

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok)

7. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy)
Język obcy

Czytanie

Mowa

Pisanie

8. Inne umiejętności: (np. obsługa komputera, znajomość programów itp.)
9. Obecne stanowisko:
10. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem):
11. Doświadczenie zawodowe
Daty: od (m-c/rok) Miejsce

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków

do (m-c/rok)

12. Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.)

…………………….dnia…………………

……………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis)

Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia CV wg własnego wzoru pod warunkiem, że zawiera ono
wszystkie niezbędne informacje, w tym dane jak w załączonym niniejszym wzorze.
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

OPIS METODYKI PRACY
METODYKA PRACY
W RAMACH TRENINGU INTERPERSONALNEGO

Imię i nazwisko trenera ………………………..………………………………………………………….
1. Ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu

2. Etapy pracy z Uczestnikami projektu

3. Metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi w pracy z
poszczególnymi Uczestnikami projektu, w tym niepełnosprawnymi

4. Porozumiewanie się z Zamawiającym

…………………….dnia…………………

……………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis)
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIETRENERA
W RAMACH TRENINGU INTERPERSONALNEGO

Imię i nazwisko trenera ………………………..………………………………………………………….

1.

Oświadczam, że, znam i potrafię się posługiwać aktywizującymi metodami nauczania.

2.

Oświadczam, że, posiadam wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego/poradnictwa zawodowego, a także
znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014 r, nr 99, poz. 1001 z
późniejszymi zmianami), znajomość Kodeksu Pracy, wiedzę z zakresu wsparcia psychologicznego praz
poradnictwa zawodowego z uwzględnieniem znajomości potrzeb grupy docelowej projektu.

3.

Oświadczam, że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno – skarbowe albo inne
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, albo inne umyślne bądź nieumyślne.

4.

Oświadczam, że korzystam z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw
publicznych.

5.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002, nr 101, poz. 926 ze zm).

6.

Oświadczam, że mój limit zaangażowania w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy
Strukturalnych i Funduszy Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym u Zamawiającego i
innych podmiotów (bez względu na formę zatrudnienia/rodzaj umowy) nie przekroczył 276 godzin
miesięcznie. Zobowiązuje się podczas trwania umowy do aktualizacji zatrudnienia (przepracowanego
czasu) w o którym mowa powyżej.

7.

Oświadczam, że nie jestem osobą zatrudnioną w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się
przez to IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na
podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

…………………….dnia…………………

……………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis)

