
 

 

 

 

 

 
Białystok, dnia  01.04.2015 r. 

 

 

 

POKL.26.3.7.2015 

 

ZAPYTANIE OFETROWE 

1. Zamawiający:  

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

 Biuro Projektu 

 ul. Kombatantów 7 

 15-110 Białystok 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

przeprowadzenie usługi doradczej świadczonej przez jednego doradcę – osobę fizyczną 

rozumianą jako personel projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach POKL - w zakresie aktywnej integracji w ramach projektu  

„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji 

pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie 

kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 

Zakres usługi: 

1) przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej w zakresie aktywnej integracji – 80 godzin 

doradczych, każdemu ośrodkowi pomocy społecznej, który nie realizował projektu, bądź przerwał 

jego realizację w ramach Podziałania 7.1.1/7.1.2 PO KL w roku 2013, 

2) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu systemowego ROPS, 

3) udzielenie usługi doradczej dot. m.in. wdrażania zadań na rzecz aktywnej integracji, kierunków 

rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form  

i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego w zależności od potrzeb instytucji. 

 

3. Termin realizacji usługi:  
       Doradztwo prowadzone będzie od kwietnia 2015 r. do 30.06.2015 r. – 80 godzin doradczych. 

 

4. Okres gwarancji: nie dotyczy 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok lub przesłanie na e– mail: projekt@rops-

bialystok.pl w terminie do dnia 08.04.2015 r. do godz. 12:00. 

Oferta przesłana drogą mailową zostanie uznana za dostarczoną, w momencie, gdy Zamawiający 

potwierdzi mailowo Oferentowi fakt jej otrzymania. 

 

6. Termin rozstrzygnięcia zapytania: 08.04.2015 r. 

Kryterium wyboru oferty: 

 Kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie doradcy w wyżej wymienionej tematyce kursu. 

 Zindywidualizowana ocena przydatności i kwalifikacji osoby (osób) skierowanych do świadczenia 

usługi w Projekcie dla realizacji celów Projektu. 



  

 Adekwatność doświadczenia i posiadanych umiejętności do proponowanej stawki cenowej  

(40% - cena, 60% - pozostałe kryteria oceny).  

 Przedłożenie wszelkich wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów. 

Zasady przyznania punktów: 

1. Za cenę najniższą oferta otrzyma 40%. Natomiast wartość procentowa pozostałych cen ofert będzie 

obliczana na podstawie wzoru: 

𝑃 =
𝐶𝑛

𝐶𝑜𝑏
 𝑥 100 𝑥 40 % 

gdzie: 

P – procenty przyznane Oferentowi za cenę 

Cn – najniższa zaoferowana cena 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej. 

 

2. Za pozostałe kryteria oceny oferent może otrzymać maksymalnie 60 % w podziale: 30 % za 

kwalifikacje merytoryczne oraz 30 % za doświadczenie. 

a) Kwalifikacje trenera oceniane będą na podstawie złożonych kopii świadectw, dyplomów  

i innych zaświadczeń, potwierdzających ukończenie poszczególnych form szkoleniowych.  

Oferent może otrzymać maksymalnie 30%. 

b) Doświadczenie doradcy oceniane będzie na podstawie złożonego CV lub opisu doświadczenia: 

 za staż pracy w zakresie, którego dotyczy zapytanie ofertowe: 

 od 5 lat do 7 lat – 4 %, 

 od 8 lat do 10 lat – 7 %, 

 powyżej 10 lat – 15 %, 

 za referencje świadczące o realizacji zadań związanych z wdrożeniem aktywnej integracji, 

wystawionych na doradcę, który będzie wykonywał zlecenie, bądź wystawionych na doradcę, którym 

podmiot będzie posługiwał się w celu wykonania zlecenia. Referencja powinna zawierać pozytywną 

opinię o doradztwie. Referencja musi być wystawiona przez niezależny podmiot zewnętrzny. Różne 

referencje wystawione przez ten sam podmiot zewnętrzny będą liczone jako jedna referencja. 

Referencje które nie spełnią powyższych warunków będą odrzucone. 

 od 2 do 3 referencji – 4 %, 

 od 4 do 5 referencji – 7 %, 

 powyżej 5 referencji – 15 %. 

 

7. Warunki płatności:  

1. Płatność za właściwie wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania 

rachunku/faktury, który/którą Zleceniobiorca zobowiązuje się wystawić nie wcześniej niż po dacie 

zakończenia szkolenia za każdy miesiąc oraz przedłożeniu kart pracy oraz ewidencji godzinowej 

potwierdzającej zaangażowanie w realizację innych projektów realizowanych w ramach NSRO. 

2. Płatność z tytułu wykonania zamówienia będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem 

przekazania przez Instytucję Wdrażającą środków finansowych służących finansowaniu zamówienia 

na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy. 

3. W przypadku braku w/w środków na rachunku Zleceniodawcy, płatność nie będzie uznana za 

opóźnioną. 

4. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewelina Nowik – asystent ds. rozliczeniowych 

 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

 

10. Treść oferty: 

1. Nazwa wykonawcy:………………………………………………….…………………………..….. 

2. Adres wykonawcy:…………………………………………………………………………..………. 



  

3. NIP:…………………………………………………………………………………………………. 

4. Regon: ……………………………………………………………………………..……………… 

5. Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………….……………... 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto………………………zł 

(słownie……………………………………………………………….………..)  

co stanowi wartość brutto……………………………...zł  

(słownie …………………………..……………...…………).  

Stawka za godzinę zegarową doradztwa brutto wyniesie ..........................zł 

(słownie.......................................................................... złotych) 

7. Szczegółowy opis oferty wykonania usługi zawierający koszt jednostkowy usługi  

z wyszczególnieniem świadczeń. 

 

Oferta powinna zawierać: 

 CV doradcy lub opis doświadczenia podmiotu realizującego doradztwo z opisanym doświadczeniem 

doradczym w wyżej wymienionej tematyce doradztwa. 

 Oświadczenie Zleceniobiorcy, iż: 

1) posiada niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotowego zlecenia, 

2) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy przy programach aktywności lokalnej. 

 Oświadczenie, że w czasie wykonywania usługi doradcy na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku – na podstawie złożonej oferty na skutek zapytania ofertowego – nie będzie 

wykonywał/a żadnego innego zlecenia w innym projekcie finansowanym ze środków publicznych w 

tym w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz finansowanych z POKL, 

jak również w ramach innych programów NSRO (oświadczenie w załączeniu). 

 Proponowaną stawkę brutto za godzinę wykonania doradztwa – uwzgledniającą cały zakres usługi. 

 Minimum 2 referencje świadczące o realizacji zadań związanych z wdrożeniem aktywnej integracji. 

Referencja powinna zawierać pozytywną opinię o wykonanej pracy. 

 Oświadczenie, że usługę w pełnym zakresie oferent będzie świadczył osobiście. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rezygnacji z poszczególnych terminów, ilości 

osób, liczby zamówionych przedmiotów lub usług itp., zawartych w przedmiocie zamówienia.  

W tym wypadku wykonawca zobowiązany będzie do obliczenia i wskazania nowej ceny wykonania 

przedmiotu zamówienia, uwzględniając zmiany terminów wynajęcia sal, ilości osób, liczby 

zamówionych przedmiotów itp. lub wynikającej z rezygnacji przez zamawiającego 

z któregokolwiek terminu. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny.  

 

1) Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

2) Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………….. 

3) Okres gwarancji: ………………………………………………………………………….... 

4) Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ………………………………………. 

5) Wyrażam zgodę na warunki płatności i określone w zapytaniu cenowym. 

6) Wyrażam zgodę na podpisanie umowy według wzoru, który stanowi załącznik do zapytania 

ofertowego. 

 

………………………………………, dnia……………………………… 

 

 

 

 

       podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

pieczątka wykonawcy 


