www.blizejdostepnosci.pl

Warszawa dnia, 19.12.2018 r.
Wszyscy zainteresowani

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługi prowadzenia szkoleń dla uczestników - pracowników administracji publicznej
wykonywujących zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnobudowlanego, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami,
w tym projektowania uniwersalnego w ramach projektu „Bliżej dostępności” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Nr zamówienia: U3/2018/BD/TUS
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Fundacja TUS
ul. J.P. Woronicza 29a, 02-640 Warszawa
Tel. 501 009 857
W ramach projekt „Bliżej dostępności”, dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest osobista realizacja usługi przeprowadzenia 50 szkoleń, w 2019 roku –
40 szkoleń i 10 w 2020 roku przez trenerów – maksymalnie 5 osób. Szkolenia kierowane będą do
uczestników projektu „Bliżej dostępności”, pracowników i pracowniczek administracji publicznej
wykonywujących zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnobudowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w
tym projektowania uniwersalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego jednostek administracji publicznej w
zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania
uniwersalnego. W ramach projektu min. 682 pracowników i pracowniczek administracji publicznej
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wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego
z jednostek administracji publicznej weźmie udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni
i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego. Uczestnikiem
szkoleń będzie pracownik jednostki administracji publicznej zajmujący się jednym z poniższych
obszarów działania:
 Kadra planowania przestrzennego,
 Pracownik administracji architektoniczno-budowalnej,
 Pracownik nadzoru budowlanego,
 Służby konserwatorskie,
I. Termin realizacji usługi szkoleniowej: od stycznia 2019 do końca marca 2020 roku .
II. Sposób realizacji zamówienia.
Wykonawca może być osoba fizyczna, która będzie ubiegała się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę
i zawrze umowę cywilno-prawną w sprawie zamówienia, jeśli jego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania umowy.
Wynagrodzenie finansowane ze środków EFS ujętych w budżecie projektu „ Bliżej dostępności”.
Kod CPV: 80000000-4
Planowany harmonogram szkoleń od stycznia do czerwca 2019 roku:
2019.01.15
2019.01.22
2019.02.12
2019.02.19
2019.02.26
2019.03.05
2019.03.12
2019.03.19
2019.03.26
2019.04.02
2019.04.09
2019.04.16
2019.04.24
2019.05.07
2019.05.14
2019.05.21
2019.05.28
2019.06.04
2019.06.11
2019.06.13
2019.06.17

2019.01.16
2019.01.23
2019.02.13
2019.02.20
2019.02.27
2019.03.06
2019.03.13
2019.03.20
2019.03.27
2019.04.03
2019.04.10
2019.04.17
2019.04.25
2019.05.08
2019.05.15
2019.05.22
2019.05.29
2019.06.05
2019.06.12
2019.06.14
2019.06.18

wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
środa-czwartek
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
wtorek-środa
czwartek-piątek
poniedziałek-wtorek
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Terminy szkoleń mogą ulec zmianie zależnie od potrzeb uczestników szkoleń i innych czynników
niezależnych od organizatorów. Kolejne terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco w zależności od
potrzeb uczestników szkoleń.
Poniżej przykładowy plan dnia :
DZIEŃ PIERWSZY:
GODZINA
09:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 17:10
18:00 - 19:00
19:00 - 20:30

TEMAT
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Przerwa obiadowa
Szkolenie
Przerwa
Szkolenie
Kolacja
Szkolenie

DZIEŃ DRUGI
GODZINA
09:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 – 14:40
14:40 - 15:10

TEMAT
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Obiad

3.WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY.
I. Niezbędne wymagania do realizacji zadań na ww. stanowisku :
- wykonawca powinien być osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub
równoważnym,
- powinien posiadać wykształcenie min. średnie,
- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie trenerskie w tematyce niepełnosprawności
lub dostępności:
a. standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnością mając na
uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania,
b. projektowanie bez barier,
- wykonawca powinien mieć doświadczenie współpracy z NGO,
- doświadczenie przeprowadzenia szkoleń w tematyce niepełnosprawności lub dostępności,
- samodzielność poruszania.
II. Wymagania pożądane:
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-

łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
doświadczenie przeprowadzenia co najmniej 20 godzin szkoleń w tematyce
niepełnosprawności lub dostępności,
- umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
- umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji,
- znajomość specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością.
III. Posiadać cechy osobowości:
- samodzielność,
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.
IV. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego
w liczbie 276 godzin miesięcznie).
V. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu protokołu czasu pracy tj. ewidencji
godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie rozliczeniowym. Zamawiający nie dopuszcza
rozliczeń między zamawiającym, a wykonawcą w walutach obcych, innych niż PLN.
4. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBORU WYKONAWCY i SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a). Cena brutto usługi na przeprowadzenie dwudniowego szkolenia – 70 pkt (waga)
b). posiadać doświadczenie przeprowadzenia co najmniej 20 godzin szkoleń – 10 pkt (waga)
c). pozytywna ocena rozmowy weryfikującą znajomość tematów dostępności dla osób z
niepełnosprawnością – 20 pkt (waga).
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena brutto usługi
C = [Cmin / CB] x 70
C - ilość uzyskanych punktów
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
CB - cena brutto badanej oferty.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: posiadać doświadczenie przeprowadzenia co
najmniej 10 godzin szkoleń
D = [DB] x 10
D - ilość uzyskanych punktów
DB - spełnienie kryterium posiadać doświadczenie przeprowadzenia co najmniej 20 godzin szkoleń.
W kryterium tym 20 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który pozytywnie przejdzie rozmowę
weryfikującą znajomość tematów dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
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Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: pozytywna ocena rozmowy weryfikującej
znajomość tematów dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
D = [DB] x 20
D - ilość uzyskanych punktów
DB - spełnienie kryterium posiadać doświadczenie przeprowadzenia co najmniej 20 godzin szkoleń.
W kryterium tym 20 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który przejdzie pozytywną ocenę rozmowy
weryfikującej znajomość tematów dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający
wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z
poszczególnych kryteriów.
O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszych ofert ze względu na to,
że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający jest uprawniony do wyboru
kolejnych najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało
się niemożliwe z innych przyczyn.
5. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Bliżej
dostępności”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki
społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
6.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Informacje dotyczące ceny zgodnie z załącznikiem 1
- wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę ryczałtową brutto zawierającą wszelkie
składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym,
- wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), podana cena ryczałtowa
obowiązuje przez cały okres objęty umową, pracy na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:
- Wypełniony „Formularz oferty” stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- Wypełniony „Formularz o braku powiazań kapitałowych lub osobowych” stanowiący
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Dodatkowe warunki:
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania zmian w umowie w celu właściwej
realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do
umowy.
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4. Wykluczenia
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków
udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez
niego oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

7.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Szkolenia będą realizowane w okresie od stycznie 2019 roku marca 2020 roku na podstawie
harmonogramu ustalanego z miesięcznym wyprzedzeniem przez Zamawiającego . Zamawiający
zastrzega możliwość przesunięć w harmonogramie i okresu realizacji umowy.
Miejsce realizacji zamówienia. Miejscowość podwarszawska – dobrze skomunikowana z Warszawą
(nie dalej niż 1 godz.)
8. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza planowany budżet
projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym
w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający rozważy
możliwość, popisania umowy z Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz
efektywności wykonywania zadań, wglądu do prowadzonej dokumentacji. Zamawiający może
również sprawdzać w celu monitorowania działania określone w umowie z Wykonawcą.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty- załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego
2. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę składającą ofertę.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Ewa Rosochacka – koordynator projektu
Fundacja TUS
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ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa
Tel. 501 009 857, mail: ewa.rosochacka@tus.org.pl
11. MIEJSCE i TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres Fundacja TUS ul. Bitwy Warszawskiej 1920
r. 10, 02-366 Warszawa (od 10:00 do 15:00) oraz drogą e-mailową na adres:
ewa.rosochacka@tus.org.pl (skany podpisanej oferty) z dopiskiem na usługi przeprowadzenia
szkoleń dla uczestników projektu „ Bliżej dostępności”
- Termin składania ofert do dnia 31.12.2018 r, do godz.15.
- Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z
udzieleniem zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę
punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego. Negocjacje
dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny
równej bądź niższej od zapisanej w budżecie projektu.
- Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą
rozpatrywane przez Zamawiającego.
12. INNE POSTANOWIENIA
-

-

-

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie na adres i numer wskazany w ofercie.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w Bazie Konkurencyjności
Funduszy Europejskich znajdującej się na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie projektu „Bliżej
dostępności” http://blizejdostepnosci.pl/.
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a
propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Załączniki:
1.
2.

Formularz oferty.
Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowy
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr U3/2018/BD/TUS
Warszawa, dnia ………..2018 r.
OFERTA (formularz)
złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe
z dnia ………………… 2018 r. dotyczące realizacji usługi prowadzenia szkoleń dla uczestników projektu
„Bliżej dostępności”.
Dane Oferenta – Wykonawcy usługi

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………….......................
Pesel: ..........................................................................................
Tel.: …………………………………………………………….............................
Adres e–mail: ………………………………………………………...................
Zawiązuję się wykonać przedmiotową usługę – przeprowadzenia dwudniowego szkolenia za łączną
cenę brutto ……………………. PLN.
Ponadto oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Posiadam doświadczenie wymagane dla celów realizacji zamówienia.
3. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest stała
w całym okresie obowiązywania Umowy.
4. Uważam się za związanego/ą ofertą od dnia złożenia oferty do dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym.
7. Łączne miesięczne zaangażowanie w realizację zadań wynikających z niniejszego zamówienia oraz
realizacji wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wnioskodawcy i innych
podmiotów, nie będzie przekraczało 276 godzin miesięcznie.
………………………………………..
(data i czytelny podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr U3/2018/BD/TUS

………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………...
oświadczam, że Wykonawca jest/ nie jest 1 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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 (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.

.............................................
(miejsce, data)

1

.................................................................................
(podpis/podpisy osoby/osób
uprawnionych/upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy)

Nie potrzebne usunąć lub skreślić.

__________________________________________________________________________________________________________
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