
 
Projekt „Akcja edukacja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kraków, dnia 02 stycznia 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych projektu „Akcja edukacja” w ramach
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania zapytania ofertowego.

I. Zamawiający
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
Regon: 350524261 NIP: 676-10-21-929
Telefon: . 691 925 100 Fax: 012 6315730
E-mail: biuro@fwie.pl Internet: www.fwie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności zawartej w „Zasadach finansowania Program Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach POKL”

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych i indywidualnych warsztatów w zakresie

psychoprofilaktyki jako etapu w realizacji projektu „Akcja edukacja”. Przedmiot zamówienia określony
we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod główny:80000000-4-Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
Kod uzupełniający: 80570000-0-Usługi w dziedzinie rozwoju osobistego. Wsparcie pedagogiczno-
psychologiczne powinno obejmować m.in. następujące zagadnienia:

a) Diagnoza problemów beneficjentów
b) Wyznaczenie celów oraz terminów ich realizacji
c) Kształtowanie umiejętności interpersonalnych
d) Zapobieganie niewłaściwym postawom i zachowaniom
e) Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

2. Zajęcia powinny mieć charakter warsztatowy z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, które
pozwolą na umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

3. Liczba uczestników: 150 gimnazjalistów Beneficjentów Ostatecznych (105 z klas I i II gimnazjum oraz
45 z klas III gimnazjum) zakwalifikowanych przez Zamawiającego do udziału w ramach projektu „Akcja
edukacja” (jedna grupa obejmuje ok.15 osób).

4. Termin realizacji: klasy I i II gimnazjum w okresie luty 2014 – marzec 2015 rok a klasy III w okresie
luty – czerwiec 2014 zgodnie z ustalonym planem i harmonogramem.

5. Wymiar czasowy dla jednego oferenta: grupowe warsztaty kompetencji społecznych powinny
obejmować po 45 godzin lekcyjnych dla klas I i II gimnazjum oraz po 10 godzin lekcyjnych dla klas III
gimnazjum na grupę (ok. 15 osób) oraz po 4 godziny lekcyjne (I i II klasa gimnazjum) oraz po 2 godziny
lekcyjne (klasa III gimnazjum) w zakresie indywidualnych konsultacji. Liczba osób przypadająca średnio
na jednego trenera od 7 do 8.

6. Miejscem realizacji warsztatów jest Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach, Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Irządzach oraz Zespół Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, list obecności oraz stałej
współpracy z Zamawiającym, systematycznej oceny postępów uczestników warsztatów.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zadań do wykonania podwykonawcom.

Informacje techniczne dotyczące całości zamówienia:
 Liczba osób do przeszkolenia: 150
 Liczba grup szkoleniowych: 7 (klasy I i II gimnazjum) oraz 3 (klasy III gimnazjum)
 Liczba trenerów: 14 (każda z 7 grup beneficjentów będzie prowadzona przez 2 trenerów).
 Łączna liczba godzin warsztatów grupowych dla 7 grup z klas I i II gimnazjum: 315; łączna liczba godzin

warsztatów grupowych dla 3 grup z klas III gimnazjum: 30;
 Łączna liczba godzin ind. konsultacji dla 7 grup klas I i II gimnazjum: 420; łączna liczba godzin ind. konsultacji

dla 3 grup klas III gimnazjum: 90
Wszystkie grupy szkoleniowe będą realizowały materiał w oparciu o wspólny program warsztatów.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone

IV. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

http://www.fwie.pl
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V. Termin realizacji zamówienia:
Luty 2014 – marzec 2015

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o odpowiednio wypełniony
formularz oferty, którego wzór stanowi załączniki nr 1 do zapytania ofertowego.

VII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1).
2. CV trenera

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w zakresie jest:
 Anna Płonka nr tel. 0 691 925 100 od poniedziałku – piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

IX. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni, bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego,
2) ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem (nieścieralnym
atramentem). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane,

3) oferta musi być podpisana osobiście lub przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w
imieniu oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęcią imienną oferenta (w przypadku firm).

4) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane przez Wykonawcę,
5) dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa załączone do oferty Wykonawca może złożyć w

odrębnej części oferty w zaklejonej kopercie – z proponowaną nazwą „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Zamawiający
przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przy braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może
ujawnić. Wykonawca nie może zastrzec sobie informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych, dotyczy to
np. jawnego otwarcia ofert,

6) oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach z napisem:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,

ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
„Oferta na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych dla młodzieży”

Nie otwierać przed dniem 17.01.2014 r. godz. 12:30

7) poza oznaczeniami podanymi powyżej na odwrocie koperty prosimy wskazać nazwę i adres Wykonawcy,
8) złożenie oferty zostaje potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia

oferty,
9) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania

ofert.
10) wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert,
11) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie zaadresowanych wyraźnie i

nieoznaczonych zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji,

XI. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
do dnia 17.01.2014 do godziny 12:00. W przypadku dostarczenia oferty pocztą, kurierem itp. decyduje termin wpływu do
siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi 17.01.2014 o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert
jest jawne.
Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.
Wyniki oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane mailowo, telefonicznie lub faxem oferentom, którzy nie
zostali wykluczeni/odrzuceni z postępowania.
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Po wyborze wykonawcy Zamawiający podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków
realizacji zamówienia.

XII. Opis sposobu oceny oferty:
1) Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto za wykonanie 1h (lekcyjnej) przedmiotu zamówienia
2) Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń według zasad uznanych
w rachunkowości, uwzględniając podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym – należy dokonać naliczenia
zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami.
3) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji usługi

Sposób i kryteria oceny oferty.
1. Cena jednostkowa brutto za jedną godzinę lekcyjną (waga 100%)
2. Przeprowadzenie co najmniej 40 godzin zajęć z tematyki zbieżnej z zapytaniem ofertowym

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która będzie zawierać najniższą cenę, oraz będzie
spełniony warunek dot. doświadczenia Wykonawcy.

XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym
zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Umowę z
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie:
- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż przed
upływem terminu związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy,
Zał. nr 2 – Wykaz zrealizowanych zajęć
CV trenera
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Załącznik 1
do Zapytania ofertowego

……………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………..
(Nazwa wykonawcy)

………………………………………...
(Adres wykonawcy)

Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych

ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków
fax. 12631 57 31

OFERTA

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych
warsztatów kompetencji społecznych dla potrzeb realizacji projektu w ramach projektu „Akcja
edukacja” Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję przeprowadzenie zajęć zgodnie z zapytaniem ofertowym.

1. Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę warsztatów....................................................zł
Doświadczenie w realizacji podobnych usług:
…....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim

zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i

terminie wskazanym przez Zamawiającego.

….................................
(podpis trenera)



 
Projekt „Akcja edukacja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2
do Zapytania ofertowego

……………………………..
(miejscowość, data)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Lp. Nazwa zajęć – zakres Ilość godzin
dydaktycznych

Data
realizacji

Odbiorca
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