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ZAPYTANIE OFERTOWE na wyb6r trenera/ki samodzielnosci w e-Centrum w Lubomii 

Nr posti:powania: 23/10/2103, data: 14.10.2013 r. 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJJ\CEGO 

Fundacja Aktywizacja 

ul. Wi5niowa 40 b lok. 8 

02-520 Warszawa 

KRS 0000049694 

NIP 527-13-11-973 

Tel : 22 530 18 50 

Fax: 22 530 18 58 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA 

1. Przedmiotem zam6wienia bt:dzie wyb6r na stanowisku trenera/ki samodzielnosci w e-Centrum 
w Lubomii, dziatajqcym na obszarze gminy Lubomia, w wojew6dztwie slqskim. 

2. Trener/ka samodzielnosci realizowat/a b~dzie zadania w zakresie: 
a. rekrutacji os6b niepetnosprawnych z terenu oddziatywania e-Centrum do projektu, 
b. obstugi logistycznej i technicznej zaj~c dla os6b niepetnosprawnych realizowanych 

w e-Centrum, 
c. organizacji wsparcia realizowanego w ramach projektu na terenie e-Centrum, 
d. wsparcia w rekrutacji uczestnik6w/-czek projektu z danego e-Centrum na formy 

realizowane w oddziale regionalnym i centrali projektu, 
e. prowadzenia dokumentacji zwiqzanej ze wsparciem udzielanym w e-Centrum (np. zwroty 

koszt6w dojazdu dla uczestnik6w/-czek projektu) oraz z wtasnq pracq w projekcie zgodnie 
z procedurami projektowymi oraz wytycznymi PO KL, 

f. terminowego rozliczania si~ z zadan zwiqzanych z organizacjq wsparcia, jak i z formalnq 
sprawozdawczosciq (warunek wyptaty miesi~cznego wynagrodzenia), 

g. wsp6tpracy z regionalnq kadrq projektu (m.in. z mentorem/-kq, specjalistq/-tkq 
ds. rekrutacji, organizacji wsparcia mi~kkiego, szkolen i wejscia na rynek pracy) . 

3. Przedmiot zam6wienia wykonywany b~dzie osobiscie, na podstawie umowy cywilno - prawnej 
(um. zlecenie), w wymiarze 40 h miesi~cznie w okresie 10 miesi~cy liczqc od dnia podpisania 
umowy. 

4. Zam6wienie zwiqzane jest z realizacjq przez Zamawiajqcego projektu : ,,Wsparcie srodowiska os6b 
niepetnosprawnych teren6w wiejskich i matomiasteczkowych" w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja spoteczna, 
w ramach Dziatania 1.3. Og61nopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziatanie 
1.3.6 PFRON - projekty systemowe, wsp6tfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu 
Spotecznego. 

3. WSP6LNY StOWNIK ZAM6WIEN (CPV) 

80000000-4 Ustugi edukacyjne i szkoleniowe 

ul. Wisniowa 40b lok. 8 I 
02-520 Warszawa 

t: +48 22 530 18 50 
f: +48 2253018 58 I fundacja@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl 
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4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCV 

Zakres zadan wskazany zostat w Opisie przedmiotu zamow1enia w punkcie 2 niniejszego zapytania 
ofertowego. Zamawiajqcy b~dzie ponadto wymagat od Wykonawcy: 

1. dost~pnosci przez telefon i poczt~ elektronicznq w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00, 
2. dost~pnosci w e-Centrum podczas realizacji wszystkich form wsparcia, 
3. udziatu w jednodniowym szkoleniu poswi~conym realizacji zadan zwiqzanych z petnionq funkcjq, 

(szkolenie odb~dzie si~ w biurze regionalnym projektu), 
4. bieiqcego przygotowania pomieszczen i sprz~tu na potrzeby realizacji wsparcia, 
5. wtasciwego oznaczania pomieszczenia zgodnie z Wytycznymi dotyczqcymi oznaczania projekt6w 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, 
6. informowania zar6wno uczestnik6w/czek projektu jak i otoczenia, ii projekt wsp6tfinansowany 

jest ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, 
7. dostarczania uczestnikom/czkom projektu wszelkich materiat6w zwiqzanych z udzielanym 

wsparciem w tym m.in .: materiat6w szkoleniowych, list obecnosci, dokumentacji potwierdzajqcej 
korzystanie z pocz~stunku etc. 

5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJJ\CEGO 

Zamawiajqcy zapewni wykonawcy: 
1. zwrot koszt6w podr6iy podczas szkolen i spotkan zespotu projektowego, 
2. szkolenie trenera/ki samodzielnosci w zakresie realizacji powierzonych zadan, 
3. wszelkie dokumenty zwiqzane z organizacjq wsparcia w e-Centrum, 
4. materiaty niezb~dne do realizacji wsparcia na terenie dziatania e-Centrum, w tym: materiaty 

szkoleniowe dla uczestnik6w, catering, materiaty niezb~dne do oznaczenia pomieszczen, etc. 

6. TERM IN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Zadania wskazane w punkcie 1 przedmiotowego zapytania ofertowego realizowane b~dq w: 
1. gt6wnie na terenie dziatania e-Centrum, gmina Lubomia, wojew6dztwo slqskie, 
2. w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach w biurze regionalnym projektu {udziat w szkoleniu, 

spotkaniach personelu projektu), 
Termin wykonania zam6wienia: 
Zam6wienie realizowane b~dzie w wymiarze 40 h miesi~cznie, w okresie 10 miesi~cy od dnia podpisania 
umowy. 

7. WARUNKI UDZIAtu W POST~POWANIU: 

0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac si~ Wykonawcy, kt6rzy: 
1. posiadajq wyksztatcenie minimum srednie, 
2. posiadajq minimum roczne doswiadczenie w zakresie realizacji dziatan aktywizacyjnych na rzecz 

spotecznosci lokalnej w gminie Lubomia, 
3. posiadajq umiej~tnosci w zakresie obstugi pakietu MS Office (w tym znajomosc programu Excel), 

co najmniej na poziomie sredniozaawansowanym, 
4. nie pracujq jednoczesnie w instytucji uczestniczqcej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, 

chyba ie nie zachodzi konflikt interes6w lub podw6jne finansowanie, 
5. nie Sq powiqzani kapitatowo lub osobowo z Zamawiajqcym. 

8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNKOW: 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spetnienia warunk6w: 
1. Wypetniony formularz oferty (wedtug zatqcznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), 
2. Zyciorys zawodowy z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, informacji o odbytych szkoleniach, kursach, 

posiadanych umiejfltnoSciach (wedtug zatctcznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), 

ul. Wisniowa 40b lok. 8 t t: +48 22 530 18 SO t fundacja@idn .org.pl 
02·520 Warszawa f: +48 22 530 18 58 www.aktywizacja.org.pl 
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3. Wykaz doswiadczenia zawodowego w zakresie realizacji dziatan aktywizujqcych spotecznose lokalnq 
na terenie gminy Lubomia (zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), 

4. Oswiadczenie o braku powiqzan osobowych lub kapitatowych z Zamawiajqcym (zgodnie z zatqcznikiem 
nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego), 

5. Oswiadczenie o braku jednoczesnego zatrudnienia w instytucji uczestniczqcej w realizacji PO KL 
(zgodnie z zatqcznikiem nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego). 

9. WALUTA, W JAKIEJ B~DJ\ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIJ\ZANE Z REALIZACJJ\ NINIEJSZEGO 
ZAM6WIENIA 

Rozliczenia zwiqzane z realizacjq zam6wienia b~dq prowadzone w PLN. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna : 
1. Oferta powinna miee form~ pisemnq, bye opatrzona pieczqtkq firmowq (jesli dotyczy), zawierae dat~ 

sporzqdzenia oraz obowiqzkowo podpis i pieczqtk~ imiennq (jesli dotyczy) osoby upowainionej do 
reprezentacji Wykonawcy. 

2. Sktadajqc ofert~, Wykonawca musi przedtoiye: 
a. wypetniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 1 do niniejszego 

zapytania); 
b. iyciorys zawodowy z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, informacji o odbytych szkoleniach, 

kursach, posiadanych umiej~tnosciach (wedtug wzory stanowiqcego zatqcznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego); 

c. wykaz doswiadczenia zawodowego w zakresie realizacji dziatan aktywizujqcych spotecznose 
lokalnq na terenie gminy Lubomia (wedtug wzory stanowiqcego zatqcznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego); 

d. oswiadczenie o braku powiqzan osobowych lub kapitatowych z Zamawiajqcym (wedtug wzory 
stanowiqcego zatqcznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego); 

e. oswiadczenie o braku jednoczesnego zatrudnienia w instytucji uczestniczqcej w realizacji PO 
KL (wedtug wzory stanowiqcego zatqcznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego). 

3. Wszystkie sktadane przez Wykonawc~ dokumenty powinny zostae ztoione w formie oryginatu bqdz 
kserokopii potwierdzonej za zgodnose z oryginatem przez Wykonawc~. 

4. Dokumenty ztoione w j~zyku obcym winny bye dotqczone i przettumaczone na j~zyk polski 
oraz dodatkowo poswiadczone za zgodnose z oryginatem przez Wykonawc~ . 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszq bye parafowane wtasnor~cznie przez osob~ 
podpisujqcq ofert~. 

6. Zaleca si~, aby wszystkie zapisane strony oferty zostaty kolejno ponumerowane. 
7. Ofert~ naleiy dor~czye w formie pisemnej, drogq pocztowq lub osobiscie do siedziby Zamawiajqcego. 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI~ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Barbara Laris - Specjalista ds. organizacji wsparcia mi~kkiego 

Fundacja Aktywizacja 

Oddziat w Opolu 

ul. Ozimska 25 

45-057 Opole 

tel. 77 542 19 03 

e-mail: barbara.laris@idn.org.pl 

ul. Wisniowa 40b lok. 8 
02-520 Warszawa I t: +48 22 530 18 so 

f: +48 2253018 58 I fundacja@idn.org.pl 
www.aktywizacja .org.pl 
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12. MIEJSCE, TERM IN I SPOS6B ZtOZENIA OFERTY 

Ofert~ nalezy ztozyc w Fundacji Aktywizacja Oddziat w Opolu lub wystac pocztq (decyduje data wptywu 
oferty do Oddziatu Fundacji) na adres, ul. Ozimska 25, 45-057 Opole, do dnia 29.10.2013 do godziny 12:00. 
Koperta powinna zawierac opis ,,Odpowiedz na zapytanie ofertowe na wyb6r Trenera/-ki samodzielnosci 
w e-Centrum w Lubomii". 

13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajctcv dokona oceny i wyboru ofert sposr6d 

Wykonawc6w spefniajctcvch warunki okreslone w punkcie 7 w oparciu o kryterium wyboru: Cena. 

14. SPOSOB OBLICZENIA OFERTY 

1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczeg61nych kryteri6w oceny ofert . 

Cena -100% 

2. Spos6b przyznawania punktacji za spetnienie kryterium. 

Punkty za kryterium "cena" zostanq obliczone na podstawie wzoru : (najnizsza cena brutto analizowanych 
ofert za godzin~ pracy/ cena brutto oferty badanej za godzin~ pracy) x 100 = liczba punkt6w. 
Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyzszq ilosc punkt6w. 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja . Od dokonanego wyboru nie przewiduje si~ odwotan . 
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc niedokonania wyboru oraz mozliwosc negocjowania 
przedstawionej ceny wybranej oferty. 

15. INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPEtNIONE PO WYBORZE OFERTY W 

CELU ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie najkorzystniejszej oferty z wykonawcq podpisana zostanie umowa cywilno - prawna (um. 
zlecenie) . 

16. TERM IN ZWIJ\ZANIA OFERTJ\ 

Termin zwiqzania ofertq to 14 dni kalendarzowych od dnia uptywu terminu sktadania ofert . 

17. UNIEWAZNIENIE POST~POWANIA 

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewainienia post~powania bez podania przyczyny. W przypadku 
uniewaznienia post~powania, Zamawiajqcy nie ponosi koszt6w post~powania . 

18. FINANSOWANIE 

Zam6wienie jest wsp6tfinansowane ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Spotecznego w ramach projektu pt. ,,Wsparcie srodowiska os6b niepetnosprawnych z teren6w wiejskich 
i matomiasteczkowych" . 

19. UWAGI KONCOWE 

1. Z mozliwosci realizacji zam6wienia b~dq wytqczone podmioty, kt6re powiqzane SCI z beneficjentem 
lub osobami upowainionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu beneficjenta lub osobami 
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wykonujq_cymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwiq_zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitatowo. 

2. Niniejsze ogtoszenie nie jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamowien publicznych, 
a propozycje sktadane przez zainteresowane podmioty nie sq_ ofertami w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiq_zania Fundacji Aktywizacja do zawarcia 
umowy. Fundacja Aktywizacja moze odstq_pic od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej 
decyzji. 

20. POSTANOWIENIA KONCOWE 

Do zapytania ofertowego dotq_czono: 
Zatq_cznik nr 1 - Wzor oferty 
Zatq_cznik nr 2 - Zyciorys zawodowy 
Zatq_cznik nr 3 - Wykaz doswiadczenia zawodowego 
Zatq_cznik nr 4 - Wzor oswiadczenia o braku jednoczesnego zatrudnienia w instytucji uczestniczq_cej 
w realizacji PO KL 
Zatq_cznik nr 5 - Oswiadczenie o braku powiq_zan kapitatowych lub osobowych 

ul. Wisniowa 40b lok. 8 
02-520 Warszawa I t: +48 22 530 18 so 

f: +48 22 530 18 58 

,,/ (,( /oJ c. i l'V. I!.,,,,;,,.._ 

/t;.~&k~,J~ 
(data i podpis) 

I fundacja@idn .org.pl 
www.aktywizacja .org .pl 


