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ZAPYTANIE OFERTOWE  

(POSTĘPOWANIE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI) 
 

 
Świadczenie usług treningowych dla mieszkańców  
w ramach projektu „Droga do samodzielności…” 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 

Biuro projektu Wrocław 

ul. Ruska 61/34 

50-079 Wrocław 

Email: a.peldiak@firs.org.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Ogólna charakterystyka projektu, w ramach którego realizowany będzie przedmiot zamówienia objęty 
niniejszym zapytaniem ofertowym: 
 

Ogólna charakterystyka projektu, w ramach którego realizowane będą usługi objęte niniejszym 

zapytaniem ofertowym: 

Zamawiający realizuje projekt w ramach działania 9.2.1 RPOWD pn. „Droga do samodzielności – 

stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze 

Miasta Wrocław” (dalej jako „projekt”), którego celem jest  wzrost dostępu do mieszkalnictwa 

wspomaganego na obszarze Miasta Wrocław przez utworzenie 6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 

120 osób (72 kobiety oraz 48 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 

osób bezrobotnych sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osoby nieaktywne 

wymagające aktywizacji  społeczno – zawodowej poprzez zapewnienie im 6-miesięcznego pobytu w 

mieszkaniach treningowych wraz z jednoczesnym zapewnieniem usług treningowych i opiekuńczych oraz 

sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego.  

Osobami kierowanymi do mieszkań treningowych (uczestnikami projektu) będą osoby wymagające 

takiego rodzaju wsparcia. Będą to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w 

szczególności osoby: 

• o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z 

zaburzeniami psychicznymi;  

• niesamodzielne;  

• osoby z list mieszkaniowych Miasta Wrocław (starające się o lokal socjalny z tytułu ubóstwa) lub 

posiadające wyroki sądu (zagrożone eksmisjami / mieszkające w schroniskach / domach samotnej matki 

itp.).  

Część osób otrzymujących wsparcie będzie posiadało dzieci (ok. 28 – 34 %). 
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Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 

mieszkań treningowych na obszarze „Miasta Wrocławia” realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju 

Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 

 

Zamawiający dzieli zamówienie na części (zadania) i przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie i 

zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany. 

Wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia.   

Miejsce realizacji zamówienia: Miasto Wrocław 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 

15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 

39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego 

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

 
Opis poszczególnych części zamówienia: 
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wyodrębnił 4 części zamówienia związanych z realizacją 

projektu. W ramach każdego zadania: 
 

1. Miejscem szkolenia są poszczególne mieszkania treningowe na terenie Wrocławia. 
2. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony na etapie podpisania umowy i będzie 

dopasowany do możliwości czasowych mieszkańców danego mieszkania Wszystkie treningi 
odbywać się mogą od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00.  

3. Szkolenia będą odbywać się w zarówno w formie grupowej oraz indywidualnej. Szczegółowy 
podział tematyki w podziale na sposób szkolenia (grupowy/indywidualny) został określony dla 
każdego zadania oddzielnie. 
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4. Wykonawca przedstawi szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu 
przeprowadzenia weryfikacji efektów końcowych (kryteria oceny i metoda weryfikacji zdobytej 
wiedzy) - w formie załącznika do oferty (jako weryfikacja spełnienia minimalnego wymaganego 
zakresu tematycznego szkolenia) -szczegółowy program szkolenia wraz z określeniem sposobu 
ewaluacji zdobytej wiedzy będzie stanowić załącznika do oferty 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, dostarczonej przez 
zamawiającego tj.: list obecności, listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy odbioru cateringu, 
dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych, ankiety ewaluacyjne/testy wiedzy/inne 
dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje 

6. Wykonawca opracuje i dostarczy w pierwszym dniu treningu materiały dydaktyczne 
niezbędne do przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika formie drukowanej. 

 

 

MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY 
 
Zadanie 1 – Trening umiejętności praktycznych- zajęcia grupowe 
Trening dla Uczestników Projektu w łącznej ilości 240 godzin. Odbędzie się 4 edycji, każda edycja 
obejmować będzie maksymalnie 6 grup (jedna grupa = mieszkańcy jednego mieszkania) po 10 godzin 
(łącznie 60 godzin na edycję), przez godzinę rozumie się 60 minut. 
 
W trakcie treningu Uczestnicy nabywają umiejętności, w szczególności w zakresie: 

1. sprzątania – w ramach, której posiadają wiedzę w jaki sposób m.in. ścierać kurze, odkurzać, 
zamiatać i myć podłogi, okna, parapety oraz naczynia. Uczą się w jaki sposób dobierać środki 
czystości do każdej z powyżej wskazanej czynności, dobrych praktyk „pracy domowej”. 

2. prania – w ramach, której pobiorą naukę prania ręcznego i automatycznego, obsługi pralki 
automatycznej, dobierania prania w zależności od kolorystyki oraz faktury materiału, 
segregacji odzieży, składania bielizny, prawidłowego rozwieszanie bielizny, a także doboru 
detergentów, , dobrych praktyk „pracy domowej”. 

3. prasowania – w ramach, której nauczą się m.in. obsługi żelazka, zapoznają się z zasadami 
bezpieczeństwa podczas prasowania, dobrych praktyk „pracy domowej”. 

4. obsługi sprzętu AGD/RTV, prawidłowego użytkowania sprzętów pod napięciem oraz 
posiadają wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego z nich korzystania. 

5. rodzaje chemii domowej i bezpiecznie i ekonomiczne użytkowanie, ekologiczne i naturalne 
środki czystości 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 
1. środków chemicznych/ alternatywnych środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć praktycznych – oświadczenie o zapewnieniu materiałów do przeprowadzenia treningu 
będzie stanowić załącznika do oferty 

2. materiałów szkoleniowych 
 

Zadanie 2 – Trening higieny – zajęcia indywidualne 
Treningiem higieny zostanie objętych łącznie 120 Uczestników Projektów. Trening w łącznej ilości 360 
godzin (3 godziny na jednego Uczestnika). Przez godzinę rozumie się 60 minut. 
 
Zakres: 
- uczestnicy poznają środki myjące i pielęgnacyjne oraz zdobywają wiedzę na temat higieny całego 
ciała,  
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- kształtują nawyk konieczności systematycznego mycia całego ciała, 
- omówienie podstawowych  zasad przestrzegania higieny w zakresie dbałości o zdrowie, 
- omówienie także higieny stomatologicznej, intymnej, 
- omówienie także dbania o higienę przestrzeni wokół siebie. 
- zapoznają się z zasadami używania środków czystości oraz ich przeznaczeniem, 
- utrwalają nawyk regularnego dbania o higienę jamy ustnej, 
- kształtowanie podstawowych nawyków estetycznych np. dbałość o czystość ubrania.  
- bezpieczeństwo osobiste w czasie pandemii Covid-19, zasady obowiązujące w reżimie sanitarnym 
 

Zadanie 3 – Trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych- zajęcia grupowe 
Trening dla Uczestników Projektu w łącznej ilości 360 godzin. Odbędą się 4 edycji, każda edycja 
obejmować będzie maksymalnie 6 grup (jedna grupa = mieszkańcy jednego mieszkania) po 15 godzin 
(łącznie 90 godzin na edycję), przez godzinę rozumie się 60 minut. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

1. odpowiedniego sprzętu np. blendera, miksera, odpowiedniej ilości desek do krojenia etc., 
2. artykułów spożywczych – warzywa, owoce, mięso, nabiał, mąka, przyprawy etc., - w 

zależności od rodzaju przeprowadzanych zajęć praktycznych.  - Oświadczenie o zapewnieniu 
materiałów do przeprowadzenia treningu będzie stanowić załącznika do oferty 

3. materiałów szkoleniowych 
 
W ramach treningu kulinarnego Uczestnicy: 
- poznają zasady higieny osobistej w trakcie gotowania,  
- przygotowują menu, 
- nabywają umiejętność korzystania z przepisów kulinarnych, 
- poznają zasady racjonalnego odżywiania się,  
- uczą się wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie warzyw, owoców, 
- poznają sposoby parzenia kawy, herbaty, sporządzania potraw i prostych dań,  
- uczą się przygotowywania posiłków na specjalne okazje np. z okazji urodzin, świąt – co jest 

poprzedzone poznawaniem tradycji kultywowanych obrzędów,  
- uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole 

podczas posiłku,  
- zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności.  
 

Zadanie 4 – Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem- zajęcia grupowe 
Trening dla Uczestników Projektu w łącznej ilości 384 godzin. Odbędą się 4 edycji, każda edycja 
obejmować będzie maksymalnie 6 grup (jedna grupa = mieszkańcy jednego mieszkania) po 32 godzin 
(łącznie 192 godziny na edycję), przez godzinę rozumie się 60 minut. 
 
Zakres treningów obejmuje w szczególności: 
- zasady komunikacji, 
- zasady autoprezentacji, w różnych sytuacjach: zawodowych i prywatnych w tym rozmowa z 
pracodawcą, 
- zasady posługiwania się językiem oficjalnym przy załatwianiu spraw urzędowych, 
- podstawy budowania pozytywnego pierwszego wrażenia, 
- sposób komunikowania się z otoczeniem w sytuacjach stresowych, 
- sposób zachowania się w sytuacjach stresowych, 
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- funkcjonowanie w grupie, 
- trening kontrolowania złości, 
- trening asertywności 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przeprowadzenia 16 godzin wykładów, 
- przeprowadzenia 16 godzin zajęć praktycznych, w trakcie których Uczestnicy Projektu będą poprzez 

np. odgrywanie scenek, utrwalać informacje przekazane w trakcie wykładów, 
- zapewnienia materiałów szkoleniowych 
 
 

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia publicznego określonego w umowie). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na 

przeprowadzeniu dodatkowych godzin treningów/wsparcia, jeśli w ramach projektu zostanie objeta 

wsparciem większa ilość uczestników i w konsekwencji zostanie zdiagnozowane dodatkowe 

zapotrzebowanie na kolejne grupy treningowe. Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia 

uzupełniającego odbywać się będzie na warunkach określonych w zamówieniu pierwotnym. 

 

5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
5.1 Termin wykonania zamówienia w zakresie wszystkich części zamówienia (każdego z zadań):  

 od maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 
 

5.2 Planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach: 

• opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

• opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi, w tym działania 
siły wyższej, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy, 

• wystąpi konieczność zmian terminów określonych w szczególności w dokumentacji, spowodowana 
obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która wynika z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

• wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy 
konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami 
uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu: 

6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej objętej niniejszym postępowaniem. 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie. 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
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Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 
6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym – KRYTERIUM DOSTĘPU 

 

W zakresie zadania nr 1: 
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie min. 2 lata (w sumie 24 
miesiące) doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach 
projektu wykazane na przestrzeni max. 4 lat poprzedzających dzień opublikowania niniejszego 
zapytania ofertowego, tj. doświadczenia w usługach porządkowych, związanych z utrzymaniem ładu i 

porządku w przestrzeni wspólnej i pokrewnym i/lub usług edukacyjnych w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. 

Do oferty należy załączyć CV osoby/osób wyznaczonej do prowadzenia treningu. 

 
W zakresie zadania nr 2: 
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie formalne na jednym z 

zakresów: pielęgniarstwo, opiekun osoby niesamodzielnej, opiekun środowiskowy, poradnictwo 

prozdrowotne, promocja zdrowia (środowiskowa, zdrowie publiczne) i  pokrewne oraz co najmniej 

łącznie min. 2 lata (w sumie 24 miesiące) doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze 
wsparciem udzielanym w ramach projektu wykazane na przestrzeni max. 4 lat poprzedzających 
dzień opublikowania niniejszego zapytania ofertowego, tj. doświadczenia w pracy z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia. 

Do oferty należy załączyć CV osoby/osób wyznaczonej do prowadzenia treningu. 

 
W zakresie zadania nr 3: 
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie min. 2 lata (w sumie 24 
miesiące) doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach 
projektu wykazane na przestrzeni max. 4 lat poprzedzających dzień opublikowania niniejszego 
zapytania ofertowego, tj. doświadczenia w usługach gastronomicznych, związanych z samodzielnym 

przygotowywaniem posiłków i pokrewnym i/lub usług edukacyjnych w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. 

Do oferty należy załączyć CV osoby/osób wyznaczonej do prowadzenia treningu. 

 

W zakresie zadania nr 4: 
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe pierwszego lub 

drugiego stopnia (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce tj. Dz. U. 2018 poz. 1668) na jednym z kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, 

resocjalizacja; coaching, rozwój osobisty i pokrewne oraz min. 2 lata (w sumie 24 miesiące) 
doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu 
wykazane na przestrzeni max. 4 lat poprzedzających dzień opublikowania niniejszego zapytania 
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ofertowego, tj. doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami 

niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

Do oferty należy załączyć CV osoby/osób wyznaczonej do prowadzenia treningu. 

 

Ocena spełniania niniejszych warunków – dla zadań nr 1 - 4 będzie dokonywana w oparciu o 
przedłożony wraz z ofertą wykaz osób (załącznik do zapytania ofertowego) oraz załączone CV 
osoby bezpośrednio prowadzącej trening. 
 

6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia – do oferty nalży złożyć Oświadczenie w danym zakresie (załącznik nr 4). 

 
7.  WADIUM 
7.1. Wykonawca w zakresie poszczególnego zadania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:  

- na zadanie 1 –450,00 zł 

- na zadanie 2 – 650,00 zł 

- na zadanie 3 – 650,00 zł 

- na zadanie 4 – 750,00 zł 

 

7.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 

przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku 

bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 

7.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa Banku: Bank BGŻ BNP 

Paribas, Numer rachunku:   49 1600 1462 0008 3707 5024 4001, Tytuł przelewu: „Wadium 

dla zadania nr ……. ZO_6_2020_DDS” 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

7.4. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu 

związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 

7.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni 

dokument, nie spięty w całość z ofertą. 

7.6 Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach: 

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, 
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b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, 

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert, 

d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę, 

e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych  

w ofercie i niniejszym zapytaniu ofertowym, 

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

 

8. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
8.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawanie 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. 

Sytuacja badana jest przy pomocy Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1. 

 

8.2.  W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym,  

a niezgodność ma charakter istotny, 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez  

Zamawiającego, 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje, 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, 

e) nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert, 

f) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi). 

 

8.3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (w 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

1)   oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających 
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
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przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), 

2)   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku 
gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca 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. 

8.4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują mu 
środki ochrony prawnej. 
 

9. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB 
PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 
9.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

 

W zakresie każdego z zadań: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 50% 

2 Doświadczenie  30% 

3 Termin rozpoczęcia realizacji 20% 

 

9.2.. Punkty przyznawane za podane w pkt. 12.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 50 pkt. 

2 Ocenie podlega doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
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przy świadczeniu usług prowadzenia TRENINGU. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w wykazie osób więcej niż jednej osoby, ocenie 

w ramach powyższego kryterium podlegać będzie doświadczenie osoby wskazanej przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, która posiada największe doświadczenie. 

Zamawiający zastrzega, że warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wykazanie min. 

jednej osoby, która posiada doświadczenie minimalnie łącznie 2 lat (w sumie 24 m-cy) 
doświadczenia w przeciągu 4 lat poprzedzających publikację postępowania. 

Zamawiający zastrzega, że osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 
której doświadczenie będzie brane pod uwagę w przyznawaniu punktacji w ramach 
powyższego kryterium zobowiązana jest zrealizować min. 70% zakresu przedmiotu 
zamówienia. 

Punkty będą obliczone w następujący sposób: 

 

Liczba miesięcy Liczba punktów 

>25 0 

25 – 30 5 

31 - 36 10 

37 – 42 15 

43 – 48 20 

49 – 54 25 

55 i więcej 30 

 

Przez „doświadczenie zawodowe” należy rozumieć miesięczne zaangażowanie w 
wykonywaniu obowiązków zawodowych (bez względu na stosunek prawny w ramach, 
którego obowiązki były wykonywane) zdobyte w przeciągu ostatnich 4 lat przed upływem 
terminu składania ofert. Przez „zaangażowanie” w danym miesiącu rozumie się 
wykonywanie w danym miesiącu jakichkolwiek obowiązków zawodowych. 

Jeżeli osoba wskazana przez Wykonawcę, w oparciu o której doświadczenie, przyznano 

punkty temu Wykonawcy, nie zrealizuje przedmiotu zamówienia w wymaganym zakresie, 

Wykonawca zapłaci na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za cały przedmiot umowy (w wartości brutto). 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 30 pkt. 

3 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  

- zobowiązanie Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji szkoleń w czasie: 

a. równym lub krótszym niż 7 dni roboczych od daty podpisania umowy w badanej 
ofercie– 20 pkt 

b. 8 –  10 dni roboczych w badanej ofercie – 10 pkt 
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c. równym lub dłuższym niż 10 dni roboczych w badanej ofercie – 0 pkt 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 20 pkt. 

 

12.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu. 

12.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

9.2. Informacje dodatkowe:  

a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
b) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
c) Zamawiający dokona odrębnie oceny ofert złożonych do poszczególne zadania.  

 

10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
10.1. Oferty, wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, należy składać do 
13.11.2020 r. do godziny 14:00:  

a) osobiście lub pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres 
Zamawiającego:  

- Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 
Wrocław do godz.14:00 lub 

- Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, godz.14:00 
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz.14:00 

10.2. Oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach postępowania 
na Świadczenie usług treningowych dla mieszkańców w ramach projektu „Droga do 
samodzielności…” 
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną powyższy dopisek należy wskazać w tytule wiadomości.   

10.3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty 

drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane własnoręcznie przez 

Wykonawcę. 

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

10.5. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 

Wykonawcom. 

10.5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

10.6. Złożona oferta winna zawierać przynajmniej: 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania 
(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego wraz z 
załącznikami: 

a) szczegółowy program dla poszczególnego treningu wraz z opisem sposobu ewaluacji 
zdobytej wiedzy – wzór oferenta 

b) Oświadczenie o: 
• o zapewnieniu materiałów do przeprowadzenia treningu umiejętności praktycznyh- 

jeśli oferta dotyczy  



 

Projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta 
Wrocławia” realizowany przez Fundację Inicjowania rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 
 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
Biuro Projektu Wrocław, ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 

e-mail: firs@firs.org.pl.; www.firs.org.pl 
tel. 71 7242298 

                                                   

13 

• o zapewnieniu materiałów i niezbędnego sprzętu do treningu kulinarnego – jeśli 
oferta dotyczy  

3. Wykaz kadry merytorycznej (wraz z CV) oraz doświadczeniem stanowiący Załącznik nr 3 Zapytania 
Ofertowego. 

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania stanowiący załącznik nr 4 do 
Zapytania Ofertowego. 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
11.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z 

prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z 

uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili składania oferty. 

11.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

11.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

formularzu ofertowym. Na potrzeby obliczenia ceny ofertowej należy podać cenę za 1 sztukę/zestaw 

dostarczanych produktów/urządzeń objętych niniejszym zapytaniem. 

11.4 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
12. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie  w następujących okolicznościach:  

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie, jak 
również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu 
płatności jest konieczna, 

b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających 
wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby 
Zamawiającego lub uczestników projektu, 

c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na 
zmianę okresu realizacji projektu lub ze względu na interes Zamawiającego nie będzie możliwości 
realizacji przedmiotu zamówienia w założonym terminie, bądź w wyniku nieterminowego oddania 
mieszkań treningowych do użytku. 

 

13. INFORMACJE DODATKOWE 
13.1. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych 

przez Wykonawców.  

13.2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym 
terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania 
ofertowego. Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.  
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13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału w 
postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).  

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części 
bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z  Wykonawcą.  

13.6. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

13.7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 09.11.2020 roku 
na adres e-mail: a.peldiak@firs.org.pl 

13.8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Pełdiak. 

13.9. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

13.10. W przypadku zajęcia takiego samego miejsca na liście rankingowej decydować będzie najniższa 
cena. 

14. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
 
14.1. Zamawiający informuje, że umowa przedmiotem której będzie realizacji przedmiotu zamówienia, 

będzie przewidywała kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w realizacji usług - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w wysokości 20% wartości 

usług objętych umową, 

c) w przypadku, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę, w oparciu o której doświadczenie, 

przyznano punkty temu Wykonawcy, nie zrealizuje przedmiotu zamówienia w wymaganym 

zakresie, Wykonawca zapłaci na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za cały przedmiot umowy (w wartości brutto). 

 

14.2. W przypadku, gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający będzie mógł 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

15. RODO 
1. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia 

stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość 
ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do 
przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość 
szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego. 

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej RODO: 

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław,  
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług treningowych dla mieszkańców  
w ramach projektu „Droga do samodzielności…””. (zapytanie ofertowe z dn. 04.11. 2020 r. prowadzonym 
w ramach zasady konkurencyjności), 

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania,  
§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia 
projektu i zamknięcia i rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności 
od tego, która z tych dat nastąpi później, 
§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia,   
§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
§ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników) 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 
**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
§ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

ZAŁĄCZNIKI 

- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 

- Załącznik nr 2A_Formularz ofertowy dla zadania 1 

- Załącznik nr 2B_Formularz ofertowy dla zadania 2 

- Załącznik nr 2C_Formularz ofertowy dla zadania 3 
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- Załącznik nr 2D_Formularz ofertowy dla zadania 4 

- Załącznik nr 3_ Wykaz kadry merytorycznej 

- Załącznik nr 4_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 


