Poznań, 06 marca 2019 roku

Rozeznanie rynku
w związku z realizacją projektu „Mew@ (Media Education with Activity). Program rozwoju kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań
szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w rozeznaniu
rynku na: „świadczenie usługi wsparcia szkoleniowego dla animatorów z zakresu metodyki działań
animacyjnych”.
ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
NIP: 7792457309
Email: biuro@fundacja-spoleczna.pl
Tel: +48 61 662 11 60
Osoba do kontaktu:
Anna Szymaszkiewicz
Email: biuro@fundacja-spoleczna.pl
Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (stan prawny z dnia 19 lipca 2017 r.)
Rozeznanie rynku nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień:
Usługi szkolenia specjalistycznego - 80510000-2
Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie usługi wsparcia szkoleniowego dla animatorów prowadzących
działania animacyjne w ramach projektu „Mew@ (Media Education with Activity). Program rozwoju kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem
działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
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Planowane wsparcie to max 12 spotkań szkoleniowych (zorganizowanych do końca realizacji projektu – przy czym
planowana ilość może ulec zmianie) i obejmować będzie:
- prowadzenie 20-godzinnych szkoleń dla animatorów (min. 1 szkolenie na kwartał) z zakresu metodyki działań
animacyjnych z zastosowaniem IT (sposoby prowadzenia szkoleń: zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne,
konsultacje z wykorzystaniem telekonferencji, konsultacje telefoniczne - w zależności od potrzeb zgłaszanych
przez animatorów)
- opracowania i udostępnienia animatorom materiałów szkoleniowych
- wsparcie koncepcyjne w zakresie opracowania schematu działań animacyjnych
- nadzór metodyczny nad opracowanymi projektami animacyjnymi
Okres realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zamówienia: województwo pomorskie
Powiat/ Gmina/ Status Gminy:
bytowski Borzytuchom wiejska
pucki Kosakowo wiejska
kościerski Karsin wiejska
kwidzyński Kwidzyn wiejska
sztumski Mikołajki Pomorskie wiejska
kwidzyński Sadlinki wiejska
tczewski Gniew miejsko-wiejska
bytowski Czarna Dąbrówka wiejska
bytowski Bytów miejsko-wiejska
bytowski Kołczygłowy wiejska
bytowski Miastko miejsko-wiejska
bytowski Parchowo wiejska
bytowski Trzebielino wiejska
bytowski Tuchomie wiejska
chojnicki Chojnice - gmina wiejska wiejska
chojnicki Czersk miejsko-wiejska
człuchowski Czarne miejsko-wiejska
człuchowski Człuchów - gmina wiejska wiejska
człuchowski Debrzno miejsko-wiejska
człuchowski Koczała wiejska
człuchowski Przechlewo wiejska
człuchowski Rzeczenica wiejska
gdański Kolbudy wiejska
gdański Pszczółki wiejska
gdański Cedry Wielkie wiejska
gdański Przywidz wiejska
gdański Suchy Dąb wiejska
gdański Trąbki Wielkie wiejska
kartuski Chmielno wiejska
kartuski Kartuzy miejsko-wiejska
kartuski Przodkowo wiejska
kartuski Sulęczyno wiejska
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kartuski Żukowo miejsko-wiejska
kościerski Dziemiany wiejska
kościerski Lipusz wiejska
kościerski Nowa Karczma wiejska
kościerski Stara Kiszewa wiejska
lęborski Cewice wiejska
lęborski Łeba miejska
lęborski Wicko wiejska
malborski Lichnowy wiejska
malborski Malbork miejska
malborski Miłoradz wiejska
malborski Stare Pole wiejska
Słupsk Słupsk miejska
słupski Dębnica Kaszubska wiejska
słupski Główczyce wiejska
słupski Kępice miejsko-wiejska
słupski Potęgowo wiejska
słupski Smołdzino wiejska
starogardzki Czarna Woda miejska
starogardzki Smętowo Graniczne wiejska
starogardzki Lubichowo wiejska
starogardzki Osiek wiejska
starogardzki Bobowo wiejska
starogardzki Starogard Gdański miejska
nowodworski Ostaszewo wiejska
starogardzki Kaliska wiejska
starogardzki Zblewo wiejska
wejherowski Choczewo wiejska
wejherowski Gniewino wiejska
wejherowski Luzino wiejska
wejherowski Linia wiejska
wejherowski Wejherowo - gmina wiejska wiejska
sztumski Dzierzgoń miejsko-wiejska
pucki Krokowa wiejska
tczewski Morzeszczyn wiejska
lęborski Nowa Wieś Lęborska wiejska
starogardzki Osieczna wiejska
gdański Pruszcz Gdański - gmina wiejska wiejska
kwidzyński Ryjewo wiejska
kartuski Sierakowice wiejska
starogardzki Skórcz wiejska
kartuski Stężyca wiejska
tczewski Subkowy wiejska
wejherowski Szemud wiejska
Dokładne miejsce realizacji zadania zostanie wskazane przed rozpoczęciem spotkań.
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Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerowania w przebieg realizacji zamówienia na każdym jego etapie i
zgłaszania zastrzeżeń oraz sugestii, do stosowania których Wykonawca jest zobowiązany.
2. 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) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na zmianę
okresu realizacji projektu nie będzie możliwości przeprowadzenia spotkań w założonym terminie,
c) zmiana osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca musi zapewnić min. 1 osobę do realizacji zamówienia.
4. Wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu rozeznania, w tym koszty przejazdów i ewentualnych noclegów w miejscu
odbywania szkolenia oraz koszty opracowania materiałów i zaleceń poszkoleniowych.
5. Zamawiający informuje, że umowa, przedmiotem której będzie świadczeniu usług objętych niniejszym
zapytaniem ofertowym, będzie przewidywała kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a. za opóźnienie w realizacji usług - w wysokości 1000 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 nienależytej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający po
wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji Umowy (z wyznaczonym dodatkowym co
najmniej 7 dniowym terminem na prawidłową realizację Umowy) jest uprawniony do odstąpienia (w części
lub w całości) od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po
zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1.500,00 zł.
d. dwukrotna odmowa przeprowadzenia spotkania lub zaniechanie przeprowadzenia spotkania w terminie
wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym Wykonawcy w terminie, o którym
mowa w § 1 ust. 4 Umowy, traktowana będzie jako nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
uprawniające Zamawiającego do odstąpienia (w części lub w całości) od umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 zł,
e. w przypadku, gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kar umownych, strona poszkodowana będzie
mogła dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W przypadku naliczenia kary umownej Zamawiający ma możliwość umniejszenia kwoty należnego
wynagrodzenia o wartość kary lub Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej w ciągu 7
dni od otrzymania wezwania ze strony Zamawiającego.
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II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejszy warunek udziału w postępowaniu:
Wykonawca posiada potencjał osobowy, tj. dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej
2 letnie doświadczenie we wsparciu merytorycznym oraz koordynacji działań zespołu trenerskiego (w tym
sporządzaniu raportów z działań, opracowywaniu sprawozdań i zaleceń dla kadry trenerskiej).
Warunek ten oceniany będzie na podstawie wykazu osób (wzór wykazu osób stanowi załącznik do rozeznania
rynku), zawierającego informacje o: dacie wykonania usługi, miejscu wykonania, odbiorcy, zakresie tematycznym
szkoleń (opis szkolenia), liczbie godzin, jak również imię i nazwisko osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
Do wykazu osób Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczenia potwierdzające należyte wykonanie
usług przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia.
Przez „poświadczenia“ należy rozumieć dokumenty potwierdzające określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego
wystawcą nie jest Wykonawca. Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione przez podmiot, który posiada
kompetencje, by poświadczyć określone fakty, inne dokumenty.
III.

ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY

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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został
określony przez IZ w wytycznych programowych.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice,
dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony
prawnej.

IV.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania, należy składać osobiście, pocztą w
formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Partycypacji Społecznej, ul.
Sieradzka 4c, 60-163 Poznań lub na adres e-mail: biuro@fundacja-spoleczna.pl. Oferta powinna być
doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w ramach postępowania na świadczenie usługi
wsparcia szkoleniowego dla animatorów w ramach projektu „Mew@ (Media Education with Activity).
Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku
lokalnym.” W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy w tytule wskazać powyższy dopisek).
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2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Termin złożenia oferty: do 13.03.2019 roku (Zamawiający przyjmuje oferty w swojej siedzibie od godz. 8.30
do godz. 15.30, od poniedziałku do piątku).
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty drogą
elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez Wykonawcę.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zaleca się, by wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób
trwały oraz podpisane na każdej stronie przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego podpis powinien
być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.
7. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie 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.
8. Cenę deklaruje się na formularzu ofert zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
9. Złożona oferta winna zawierać:
a. wypełniony formularz ofertowy;
b. wykaz osoby/osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
oraz przyznania punktów w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert (dodatkowego doświadczenia
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) wraz z kopiami poświadczeń potwierdzającymi należyte
wykonanie usług przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia;
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje możliwości uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów
składanych przez Wykonawców.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści
niniejszego rozeznania rynku. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania
ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści rozeznania rynku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania bez podawania przyczyny, na
każdym jego etapie do momentu wyboru Wykonawcy.
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w ramach zasady
konkurencyjności.
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