Zapytanie numer 1/SAS/2020
dotyczące wyboru koordynatora wsparcia merytorycznego
w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”
(umowa nr WER19SZA0063) –
tytuł modelu wsparcia „Szkoła Animacji Społecznej”, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacje ogólne
Zamawiający:
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Adres: 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9
NIP 782-114-65-99
REGON 001415387
Data publikacji: 01.09.2020 r.
Termin składania oferty: 07.09.2020 r.
W związku z realizacją projektu projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” (umowa nr WER19SZA0063) – tytuł
modelu wsparcia „Szkoła Animacji Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z
prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej świadczenia usług koordynatora wsparcia merytorycznego.
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie powyżej 20 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie
ofertowe (rozeznanie rynku) zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.barka.org.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Nazwa zamówienia: Zapytanie nr 1/SAS/2020 dotyczące wyboru usług koordynatora wsparcia merytorycznego w
ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” (umowa nr WER19SZA0063) tytuł modelu wsparcia „Szkoła
Animacji Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferta powinna zawierać pełen zakres usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 2021-09-30
Wymiar czasowy: 40 h pracy w miesiącu (20h na każde z dwóch spotkań)

Miejsce realizacji zamówienia: głównie Wielkopolska oraz ok. 4 wyjazdów integracyjnych np. do Gdańska lub
Wrocławia.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który w ramach projektu zrealizuje usługi koordynatora wsparcia
merytorycznego na 10 sesjach edukacyjnych (20 wyjazdowych spotkań w weekendy, 2 razy w miesiącu) od dnia
podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r.
Zadania koordynatora:
1) Uruchomienie lokalnego partnerstwa w celu identyfikacji celu identyfikacji grupy docelowej
2) Działania informacyjne
3) Przygotowanie uczestników grupy docelowej
4) Wsparcie przeprowadzenia procesu diagnozy
5) Udział w przygotowaniu i realizacji wsparcia indywidualnego
6) Pomoc w przeprowadzeniu walidacji
Realizacja zadań będzie odbywała się:
1) Na terenie Wielkopolski oraz ok. 4 wyjazdów integracyjnych np. do Gdańska czy Wrocławia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1)

2)
3)
4)

Osoba, która miałaby pełnić rolę koordynatora wsparcia merytorycznego musi posiadać niezbędną wiedzę i
doświadczenie, a w szczególności powinna:
 posiadać wyższe wykształcenie;
 posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz dla osób wykluczonych społecznie;
 posiadać co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie pracy w organizacjach obywatelskich.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:
 aktualnego CV;
 szczegółowego wykazu doświadczenia zawodowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w CV oraz szczegółowym wykazie
doświadczenia poprzez zwrócenie się do Oferenta o uzupełnienia oferty o:
 kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe.
Termin składania ofert
Sposób przygotowania i złożenia oferty

1)
2)

3)

4)
5)

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi zawierać:
 wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
 aktualne CV;
 szczegółowy wykaz doświadczenia zawodowego.
Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać mailem na adres: maria.sadowska@barka.org.pl lub
dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście/listem poleconym/kurierem do dnia 07.09.2020 r. do godziny
23:59. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną
odrzucone.
Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: maria.sadowska@barka.org.pl

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/SAS/2020
Formularz ofertowy
Dotyczący wyboru realizatora usług koordynatora wsparcia merytorycznego w projekcie „SZANSA – nowe możliwości
dla dorosłych” (umowa nr WER19SZA0063) – tytuł modelu wsparcia „Szkoła Animacji Społecznej”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dane dotyczące oferty:
Odpowiedź na zapytanie: nr 1/SAS/2020
Projekt: SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych, tytuł modelu wsparcia „Szkoła Animacji Społecznej”
Dane Oferenta:
Imię i nazwisko/nazwa
Oferenta:
Województwo:
Kod pocztowy: .
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu, nr lokalu:
NIP:
REGON:
e-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do kontaktu z
Zamawiającym:
Oferta:
Proponowana cena brutto za
godzinę

…………………………………….….. zł brutto
słownie: …………………………………………………………………………………….. zł brutto

Oświadczenia oferenta:
Składając ofertę dotyczącą wyboru realizatora usług koordynatora wsparcia merytorycznego w projekcie „SZANSA –
nowe możliwości dla dorosłych” (umowa nr WER19SZA0063) – tytuł modelu wsparcia „Szkoła Animacji Społecznej”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia
zgodnie ze złożoną ofertą.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do
nich żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.
Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w
przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
Oświadczam, że podane przeze mnie/nas dane są zgodne z prawdą i znane są nam sankcje wynikające z art. 233
par. 1 kodeksu karnego.
Oświadczam, że nie jestem/jestem1 (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji
PO WER 2014+ tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co
zostanie ocenione przez Zamawiającego).
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym nie istnieją wzajemne powiązania osobowe lub
kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………
Miejscowość, data

1

………………………………………………………..
Podpis Wykonawcy

W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny

potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.

