Człowiek - najlepsza inwestycja

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu „Nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się do Państwa z zapytaniem
ofertowym.
Jacek Dąbrowski - Koordynator Projektu
Laski, dnia 14 października 2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr NM/2/2013-2014 Nowe możliwości
Dotyczy: prowadzenie zajęć przygotowujących do radzenia sobie w gospodarstwie domowym.
I. Zamawiający:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć przygotowujących do radzenia sobie w
gospodarstwie domowym w ramach projektu Nowe możliwości współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólny słownik
zamówień (CPV): 80200000-6.
2. Wymagania.
a. W ramach zamówienia zajęcia rozpoczną się w roku szkolnym 2013 - 2014 i będą
prowadzone do zakończenia projektu Nowe możliwości:
- zajęcia 1 grupa po 78 godzin rocznie,
- zajęcia 2 grupa po 78 godzin rocznie,
b. W ramach zamówienia dopuszcza się składanie ofert częściowych.
c. Wymagana jest pełna dyspozycyjność do prowadzania zajęć w ramach złożonej oferty.
Ustalenie liczby godzin i harmonogramu zajęć nastąpi po ustaleniu planu zajęć dla danej
placówki. W trakcie projektu terminy zajęć mogą ulegać zmianom, zgodnie z
wymaganiami placówki.
d. Wykonawca zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
zajęć.
e. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odrębnej dokumentacji
(harmonogramy zajęć, programy i rozkłady zajęć, dzienniki, sprawozdania: rozliczenie
godzin i listy obecności). Powyższe dokumenty są elementem wykonywanej usługi i braki
lub opóźnienia w jej przekazywaniu skutkuje wstrzymaniem wynagrodzenia.
f. Wymagania mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w projekcie lub dokumentach
programowych.
g. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 14 dni
licząc od daty jego doręczenia (wpływu) pod warunkiem otrzymania środków na
realizację projektu z Instytucji Pośredniczącej oraz spełnienia wszelkich wymagań przez
Wykonawcę. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków finansowych przez
Instytucję Pośredniczącą wypłata wynagrodzenia nastąpi w momencie wpływu środków
na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej. Zleceniodawca nie odpowiada
wobec Wykonawcy za powyższe opóźnienia w jakikolwiek sposób (np. kary umowne,
odsetki).
h. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
1. rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu,
2. przerwania realizacji projektu z jakichkolwiek przyczyn,
3. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
i. W przypadkach określonych w ust. h Zleceniobiorca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługują mu żadne
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odszkodowania. W innych przypadkach niż wymienione w ust. h każda za stron może
rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Wykluczenia.
W postępowaniu nie mogą wziąć udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z
zamawiającym. 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 co najmniej 10 % udziałów lub 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III. Kryteria wyboru oferty: 100% cena. Jeżeli dwie lub więcej ofert w którejkolwiek z części uzyskają
najwyższą ocenę, to oferenci przygotują wspólny rozkład materiału i harmonogram na podstawie
których będą naprzemiennie prowadzić zajęcia. Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena 100%. Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił w swojej ofercie jak najniższą cenę. Liczba
punktów będzie liczona według poniższego wzoru:

n
· 100% · 100,
w
n - najniższa zaoferowana cena z ofert,
w - cena badanej oferty,
100% - waga kryterium.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku
IV. Termin i miejsce składania ofert: Oferty według załączonego wzoru powinny być złożone do dnia:
31 października 2013 r. do godz. 08.30 na adres (z dopiskiem „Projekt Nowe możliwości”):
Sekretariat Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski w godzinach pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00. Uwaga decyduje data wpływu dokumentacji.
V. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty
przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają składającego ofertę.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
4. Zamawiający przewiduje z wybranym Wykonawcą podpisanie umowy na wykonanie
zamówienia.
5. Dodatkowych informacji udziela Pan Jacek Dąbrowski (e-mail: jacek.dabrowski@laski.edu.pl, tel.
500 163 009).
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