ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AS/2018
W związku z przyznaniem dofinansowania projektowi pn. Azymut-Samodzielność, nr: WNDPOWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów
i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych
potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”, Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert na realizację usług
w zakresie:
Świadczenia usług eksperckich w projekcie pn. Azymut-Samodzielność.
Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących w projektach realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Informacje o projekcie:
Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki
społecznej w Szczecinie, natomiast Partnerami są:
 Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
 Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze.
Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom
o specyficznych potrzebach. Projekt skierowany jest do:
1. gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrożą na swoim terenie
standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju,
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach;
2. beneficjentów ostatecznych wsparcia, tj.:
 osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
 ich bezpośredniego otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo, otoczenie),
 kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana w świadczeniu
usług na rzecz ww. grupy.
Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2022 r.
W ramach projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkalnictwa
wspomaganego, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie
zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których
występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
W wyniku prac nad opracowaniem standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, zostanie zbudowany spójny
i trwały system usług wspierających rozwój, socjalizację i samodzielność powyżej wskazanych osób,
a także wsparcie dla gminnych jednostek samorządu terytorialnego świadczących usługi dla beneficjentów
ostatecznych. Ponadto, model mieszkalnictwa wspomaganego, będący przedmiotem przedsięwzięcia,
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określać będzie standard lokalu, uwzględniający zasady uniwersalnego projektowania, katalog usług
wspierających pobyt i aktywność ww. osób w mieszkaniu oraz kwalifikacje kadry w nim zatrudnionej.
Miejsce świadczenia usług: Zielona Góra oraz inne miejscowości na terenie kraju (część zleconych zadań
realizowana będzie niestacjonarnie), poza jego granicami – w zależności od potrzeb.
A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres realizacji usługi: zamówienie obejmuje wyłonienie ekspertów w następujących obszarach
kompetencji:
Ekspert 1: Ekspert ds. kooperacji międzysektorowej.
Ekspert posiadający doświadczenie zawodowe lub społeczne w zakresie funkcjonowania organizacji
pozarządowych oraz kooperacji międzysektorowej (współpracy organizacji pozarządowych, jednostek
samorządu terytorialnego) na rzecz osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem
i zespołem Aspergera oraz otoczenia tych osób.
Nazwa kryterium
doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych
 doświadczenie 10 lat – 10 punktów (1 pkt. za 1 rok doświadczenia)
doświadczenie społeczne w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych
 doświadczenie 10 lat – 10 punktów (1 pkt. za 1 rok doświadczenia)
doświadczenie zawodowe lub społeczne w zakresie kooperacji międzysektorowej
(współpracy organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego) na
rzecz osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem
Aspergera oraz otoczenia tych osób
 doświadczenie 10 lat – 10 punktów (1 pkt. za 1 rok doświadczenia)
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych (tworzenie/koordynacja co
najmniej 2 przedsięwzięć)

Punktacja
10
10

10

20

Ekspert 2: Ekspert ds. rehabilitacji społecznej.
Psycholog i/lub pedagog; ekspert w dziedzinie rehabilitacji, terapii osób z całościowym zaburzeniem
rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera; diagnosta i terapeuta, z doświadczeniem w pracy
indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i zespołem Aspergera; specjalista w zakresie
tworzenia programów aktywizacji osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem
Aspergera oraz zapobiegania izolacji społecznej.
Nazwa kryterium
doświadczenie zawodowe lub społeczne w dziedzinie rehabilitacji, terapii osób z
całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera
 doświadczenie 10 lat – 10 punktów (1 pkt. za 1 rok doświadczenia)
doświadczenie w realizacji co najmniej 3 programów aktywizacji osób z całościowym
zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zapobiegania
izolacji społecznej
minimum 5 lat doświadczeń diagnostycznej i terapeutycznej w pracy indywidualnej i
grupowej z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i zespołem Aspergera
 doświadczenie 5 lat – 10 punktów (2 pkt. za 1 rok doświadczenia)
minimum 5 lat doświadczeń we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
partnerami społecznymi działającymi na rzecz osób z całościowym zaburzeniem
rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera
 doświadczenie 5 lat – 10 punktów (2 pkt. za 1 rok doświadczenia)

Punktacja
10

20

10

10
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Ekspert 3: Ekspert ds. wsparcia otoczenia.
Psycholog i/lub pedagog; ekspert w dziedzinie osób z całościowym zaburzeniem rozwoju,
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, z doświadczeniem w obszarze przygotowania i wdrażania
programów dla opiekunów (w obszarze wsparcia rodziców, rodzeństwa, otoczenia) niesamodzielnych osób
z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.
Nazwa kryterium
doświadczenie w realizacji co najmniej 10 programów dla opiekunów (w obszarze
wsparcia rodziców, rodzeństwa, otoczenie) niesamodzielnych osób z całościowym
zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera
doświadczenie w realizacji co najmniej 3 programów aktywizacji osób z całościowym
zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zapobiegania
izolacji społecznej
co najmniej 4 lata doświadczeń we współpracy z organizacjami pozarządowymi i
innymi partnerami społecznymi
Ekspert 4: Ekspert ds. aktywizacji zawodowej.
Specjalista w dziedzinie aktywizacji zawodowej
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.

osób

z

całościowym

Punktacja
30

10
10

zaburzeniem

Nazwa kryterium
doświadczenie w dziedzinie aktywizacji zawodowej osób z całościowym zaburzeniem
rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera
co najmniej 3 lata doświadczeń we współpracy z organizacjami pozarządowymi

rozwoju,

Punktacja
40
10

Ekspert 5: Ekspert ds. systemu wsparcia.
Prawnik/pedagog/pracownik socjalny, specjalista w obszarze systemu wsparcia osób z autyzmem
i zespołem Aspergera oraz ich rodzin w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Nazwa kryterium
doświadczenie w obszarze kreowania systemu wsparcia osób z autyzmem
i zespołem Aspergera oraz ich rodzin w zakresie współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi
co najmniej 5 lata doświadczeń we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Punktacja
40
10

Ekspert 6: Ekspert – architekt/inżynier budownictwa.
Architekt/inżynier budownictwa, specjalista w dziedzinie dostosowania i adaptacji lokali na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami, z doświadczeniem w kreowaniu rozwiązań dla osób z całościowym zaburzeniem
rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera; doświadczenie w pracy z podmiotami społecznymi.
Nazwa kryterium
doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących dostosowania
i adaptacji lokali na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, z doświadczeniem
w kreowaniu rozwiązań dla osób z osób z całościowym zaburzeniem rozwoju
co najmniej 3 lata doświadczeń we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Punktacja
40
10

Ekspert 7: Ekspert – specjalista w zakresie dietetyki.
Specjalista w zakresie dietetyki; dietetyk medyczny; doradca żywieniowy w zakresie prawidłowego
odżywiania oraz postępowania dietetycznego w autyzmie.
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Nazwa kryterium
co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa żywieniowego w
zakresie prawidłowego odżywiania oraz postępowania dietetycznego w autyzmie
co najmniej 5 lat doświadczeń we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Punktacja
30
20

2. Prace, które należy wykonać w ramach projektu dzielą się na poszczególne aktywności:
1. udział w pracach nad założeniami do badania potrzeb autystów:
 konsultacje dotyczące problematyki projektu z członkami zespołu projektowego;
 konsultacje dot. założeń do badania potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju,
w tym z autyzmem i zespołem Aspergera;
 wyrażenie opinii w zakresie wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji;
2. udział w posiedzeniu Panelu ekspertów oraz partnerów:
 I posiedzenie Panelu ekspertów będzie miało miejsce we wrześniu 2018 r.;
 II posiedzenie Paneli ekspertów będzie miało miejsce w październiku 2018 r.;
 wyrażenie opinii w zakresie przygotowanego wstępnego oraz końcowego materiału –
opracowania wymagań dla mieszkań, opracowania standardu pakietu usług wspierających
oraz opracowania programu szkoleń dla opiekunów;
3. udział w zagranicznej wizycie studyjnej.
3. Okres świadczenia usługi przez Wykonawcę:
Usługa realizowana będzie w okresie czerwiec-październik 2018 r. Pierwszy udział w roli eksperta będzie
miał miejsce w czerwcu 2018 r., a każde kolejne zapotrzebowanie na usługi poszczególnych ekspertów
w ramach poszczególnych funkcji w projekcie będzie zgłaszane z 7-dniowym wyprzedzeniem.
4. Forma prawna świadczenia usługi:
Umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia lub umowa o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą) zawarta w oparciu o Kodeks Cywilny.
5. Ramowy harmonogram świadczenia usług w ramach projektu przedstawia się następująco:
W ramach 50 h/eksperta:
1. udział w pracach nad założeniami do badania potrzeb autystów: czerwiec-wrzesień 2018 r.
2. udział w posiedzeniu Panelu ekspertów oraz partnerów:
 I posiedzenie Panelu ekspertów będzie miało miejsce we wrześniu 2018 r. – w przedziale: 17-22
września 2018 r. (2 dni); wyrażenie pisemnej opinii (recenzji) w zakresie przygotowanego wstępnego
modelu wymagań dla mieszkań wspomaganych, standardu pakietu usług wspierających, programu
szkoleń dla opiekunów;
 II posiedzenie Paneli ekspertów będzie miało miejsce w październiku 2018 r. – w przedziale: 22-27
października 2018 r. (2 dni); wyrażenie pisemnej opinii (recenzji) w zakresie przygotowanego
końcowego materiału – modelu wymagań dla mieszkań wspomaganych, standardu pakietu usług
wspierających, programu szkoleń dla opiekunów;
dodatkowo:
3. udział w zagranicznej wizycie studyjnej: I połowa września 2018 r.
Zamawiający pokrywa koszty związane z:
 noclegiem oraz wyżywieniem w ramach usługi wskazanej w pkt. 2;
 noclegiem, wyżywieniem, transportem związanym z usługą wskazaną w pkt. 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych dat, a zapotrzebowanie w ramach projektu
będzie zgłaszane w miarę potrzeby.
B. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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1. Nie mają przeszkód prawnych ani skarbowych, aby zawrzeć umowę cywilno-prawną (umowę zlecenia
lub umowę o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą);
2. Posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia;
3. Dysponują odpowiednim potencjałem oraz są zdolne do wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym, w szczególności jeśli wzajemne powiązania polegają na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. 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
5. udział w przygotowaniu postępowania.
C. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych (procentowych) przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty:
LP.
1.
2.

Kryterium
Cena
Doświadczenie

Waga
50%
50%

W ramach kryterium ceny można maksymalnie otrzymać 50 pkt.
Kandydat, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę otrzyma maksymalną liczbę pkt. (tj. 50 pkt.), każda
kolejna droższa oferta będzie otrzymywała odpowiednio mniejszą liczbę pkt. Wg wzoru: cena najniższa /
cena oferty x 50 pkt.
D. Termin składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 30 kwietnia 2018 r. na
adres e-mailowy: epuszkiewicz@wzp.pl w temacie wskazując: „Oferta na świadczenie usług
doradczych w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielność”.
E. Termin realizacji umowy: termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.
F. Kod zamówienia – według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85312320-8 Usługi doradztwa.
G. Wartość zamówienia.
Zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie na realizację zamówienia kwotę w wysokości 35 000,00 zł
brutto.
Złożone oferty będą mogły być przedmiotem wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji
z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt – Ewa Puszkiewicz, tel. 91 42 53 630, e-mail:
epuszkiewicz@wzp.pl.
H. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Propozycję świadczenia usług ze wskazaniem obszaru kompetencji jednego z siedmiu ekspertów
oraz podaniem ceny w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania.
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2. CV Wykonawcy (Załącznik nr 2) zawierające informacje na temat świadczonych usług
potwierdzających posiadane kompetencje i doświadczenie (Zamawiający dopuszcza złożenie
innych dodatkowych/ uzupełniających dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje).
I. FORMA SKŁADANIA OFERT
Wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1) oraz CV (Załącznik nr 2) należy złożyć wyłącznie drogą
elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: epuszkiewicz@wzp.pl
do dnia 30 kwietnia 2018 r., do godziny 15.30.
w temacie wskazując: „Oferta na świadczenie usług doradczych w ramach projektu pn. AzymutSamodzielność”.
Pytania i odpowiedzi będą przesłane niezwłocznie do wszystkich Wykonawców, dlatego prosimy o podanie
adresu do korespondencji elektronicznej.
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Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy – wzór.
Pełna nazwa Wykonawcy:
................................................................
Adres siedziby Wykonawcy:
Ulica: .......................................................
Kod, miejscowość: ..................................
Województwo: ........................................
NIP:.........................................................
Nr telefonu:…..........................................
E-mail:………………………………………
Województwo Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie na świadczenie usług doradczych w ramach projektu pn. „Azymut Samodzielność”,
Ja niżej podpisany/a:
……………………………………………………………………………………………………………………….…….……………..………………
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
spełniając kryteria dotyczące obszaru kompetencji właściwego dla Eksperta nr: …………………………
pn. …………………………………………….
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: ………………………zł
(słownie:……………………………..…………………………………………), netto: ……………….. zł.
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

LP.

Nazwa usługi

1.

Usługi doradcze

Jednostkowa
cena brutto w
zł

j.m.

Ilość

godziny

50

Łączna
cena w zł

Razem brutto zł
Razem netto zł
5. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Proszę
o
kontakt
w
sprawie
niniejszego
zamówienia:
telefonicznie:
……………………………………………………………….., drogą elektroniczną na adres e-mail: ………………………
7. Ofertę niniejszą składam na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.
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8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ………………………………………………………………………………..,
2) ………………………………………………………………………………..

.................................. , dnia ......................

…….……….........................................................
(podpis osoby składającej ofertę)
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