Częstochowa, dnia 04/06/2020 2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
2/H9/2020
Świadczenie usługi w postaci zorganizowania szkoleń edukacyjnych dla uczestników projektu oraz
personelu medycznego w ramach programu: „Aktywni w pracy - udostępnienie usług diagnostycznych,
profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy
osobom z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego” wspó łfinansowany ze środkó w
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó dztwa
Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy:
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w
zatrudnieniu i powró t do pracy. Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie
właściwej opieki zdrowotnej.
Informacja dotycząca procedury udzielenia zamó wienia na usługi szkoleniowe: w związku z faktem, iż
oszacowana wartość zamó wienia jest niższa od ró wnowartości kwoty 50000 zł netto, przedmiotowe
postępowanie prowadzone jest na zasadach rozeznania rynku.
I. ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Ekovita sp. z o. o.
CENTRUM REHABILITACJI
ul. Klasztorna 23
42-200 Częstochowa
NIP-5730302590
REGON 008197574
tel.: 34 365 50 89, 609 808 099
www.ekovita.net
e-mail: administracja@ekovita.net

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
CR Ekovita Sp. z o. o. w ramach projektu „Aktywni w pracy - udostępnienie usług diagnostycznych,
profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu
i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego
realizowany” latach 2020 – 2022 zamierza przeprowadzić szkolenia profilaktyczne celem przywró cenia
możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 420 osobom
aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań
prewencyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie występowania zapalnych choró b układu kostnostawowego i mięśniowego oraz specjalistyczne szkolenia dla kadry medycznej.
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń edukacyjnych dla uczestników projektu „Aktywni
w pracy - udostępnienie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia
pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu kostnostawowego i mięśniowego realizowany” latach 2020 – 2022,wspó łfinansowany ze środkó w Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó dztwa Ś ląskiego na lata 20142020, dla osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy: Działanie: 8.3. Poprawa
dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powró t
do pracy. Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki
zdrowotnej.
2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 3 części i dotyczy niżej wymienionych kursów:
- Część nr 1: szkolenie z zakresu edukacji żywieniowej,
- Część nr 2: szkolenie z zakresu psychoedukacji
- Część nr 3: szkolenie dla kadry medycznej
3. Grupę docelową stanowią zrekrutowane do projektu i zamieszkałe na terenie województwa śląskiego
osoby:

•
•
•
•

mieszkań cy wojewó dztwa śląskiego w wieku: 50-59 lat (kobiety), 50-64 lata (mężczyźni),
któ re są aktywne zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz
któ re mają rozpoznaną chorobę zapalną układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie, tj.
ICD-10: M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75 oraz
personel medyczny

4. Liczbę osób uczestniczących w poszczególnych kursach oraz minimalną liczbę godzin zajęć.
Część nr 1: szkolenie z zakresu edukacji żywieniowej, liczba uczestnikó w 420 ( K/M)
Część nr 2: szkolenie z zakresu psychoedukacji, liczba uczestnikó w 420 ( K/M)
Część nr 3: szkolenie dla kadry medycznej , liczba uczestnikó w 12 (K/M)
Nr części
zamówienia

Rodzaj szkolenia

Liczba osób

Liczba godzin

Minimalna
liczba godzin

Część nr 1

szkolenie z zakresu edukacji
żywieniowej

420

1x45 min na grupę
maksymalnie 20 osó b

21

Część nr 2

szkolenie z zakresu psychoedukacji

420

2 x 45 min na grupę
maksymalnie 20 osó b

42

Część nr 3

szkolenie dla kadry medycznej

12

8h

8
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5. Szczegółowy opis kursów,
•

Część nr 1: szkolenie z zakresu szkolenia z edukacji żywieniowej

Planowany okres realizacji projektu 06/2020 - 04/2022
Zakres obowiązków Oferenta:
1. warsztaty szkoleniowe (420os)
1 spotkanie 45-minutowe w grupie max. 20-osobowych w zakresie edukacji żywieniowej, prowadzone przez
dietetyka wraz z badaniem poziomu wiedzy uczestnikó w przy zastosowaniu opracowanego przez Realizatora
pre-testu oraz post-testu po przeprowadzonej prelekcji, uwzględniającego min. 10 pytań zamkniętych
(proponowana tematyka to m.in. rola diety w profilaktyce wtó rnej choró b układu ruchu, korzyści wynikające ze
stosowania diety śró dziemnomorskiej);
2. Warunki organizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków
lokalowych
warsztaty edukacji żywieniowej prowadzone będą przez osobę, któ ra:
 rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1630
godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30
września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i
uzyskała tytuł magistra / ukoń czyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia
określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku / rozpoczęła
przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784
godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra / rozpoczęła przed dniem 1
października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności
żywienie człowieka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym
kierunku / ukoń czyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i
uzyskała tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk /
ukoń czyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną i uzyskała tytuł
zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka,
 posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji żywieniowej (w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem złożenia oferty, w wymiarze min. 2 godzin, dla min. 25 osó b poświadczone odpowiednimi
dokumentami);
•

Część nr 2: szkolenie z zakresu psychoedukacji

Planowany okres realizacji projektu 06/2020-04/2022
Zakres obowiązków Oferenta:
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1.

warsztaty edukacyjne (420os)

2 spotkania 45-minutowe w grupach max. 20-osobowych w zakresie psychoedukacji, prowadzone przez
psychologa (proponowana tematyka to m.in. relaksacja, sposoby radzenia sobie ze stresem), w tym co najmniej
1 odbywające się przed rozpoczęciem indywidualnego planu rehabilitacyjnego
2. Warunki organizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków
lokalowych
warsztaty psychoedukacji prowadzone będą przez psychologa, posiadającego:
 co najmniej tytuł zawodowy magistra,
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychoedukacji (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
złożenia oferty, w wymiarze min. 20 godzin, dla min. 25 osó b poświadczone odpowiednimi dokumentami).
•

Część nr 3: szkolenie dla kadry medycznej

Planowany okres realizacji projektu 06/2020-12/2020
Zakres obowiązków Oferenta:
1. Szkolenie ma na celu wzrost kwalifikacji personelu medycznego z zakresu nowoczesnych technik
rehabilitacji choró b zapalnych układu kostno- stawowego i mięśniowego.
Organizator winien posiadać certyfikaty potwierdzające posiadane uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń w
w/w tematyce. Szkolenie będzie prowadzone w trybie jednodniowym, obejmującym łącznie 8 godzin
edukacyjnych( 45minutowych) w grupach max 12osobowych.
Realizator zapewni, że szkolenia prowadzone będą przez osoby wykonujące zawody medyczne i mające
zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym w szczegó lności doświadczone w pracy z pacjentami dotkniętymi
problemem choró b zapalnych układu kostno-stawowego i mięśniowego. Treści przekazywane w ramach
szkoleń dotyczyły będą m.in. kompleksowości postępowania w rehabilitacji pacjentó w z chorobami zapalnymi
układu ruchu, efektywnego łączenia farmakoterapii z metodami niefarmakologicznymi, najnowszych
wytycznych i rekomendacji w zakresie omawianej tematyki, nowoczesnych metod fizjoterapii i terapii
zajęciowej, stosowania kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w reumatologii, a także
konieczności uwzględniania psychoedukacji w rehabilitacji ww. pacjentó w.
Celem oceny efektywności szkoleń Realizator opracuje ankietę ewaluacyjną dot. przekazywanych treści,
obejmującą min. 20 pytań zamkniętych. Anonimowa ankieta zostanie przeprowadzona przed szkoleniem w
formie pre-testu oraz po szkoleniu w formie post-testu. Wyniki ankiet zostaną wprowadzone do arkusza
programu Excel i przekazane Koordynatorowi w formie elektronicznej i papierowej. Dodatkowo organizator
będzie zobowiązany do przeprowadzenia wśró d uczestnikó w ankiet oceniających jakość przeprowadzonych
działań oraz wydania uczestnikom certyfikató w potwierdzających podniesienie kwalifikacji zawodowych.
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2. Warunki organizacji programu polityki zdrowotnej dotyczące personelu, wyposażenia i warunków
lokalowych
Organizator szkoleń zaplanowanych w ramach Programu powinien:
 zapewnić niezbędną infrastrukturę celem realizacji zaplanowanych szkoleń
 posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń /warsztató w z zakresó w medycznych (w okresie ostatnich 3
lat przed dniem złożenia oferty, w wymiarze min. 20 godzin, dla min. 20 osó b poświadczone odpowiednimi
dokumentami);
 zapewnić prowadzenie wykładó w wyłącznie przez
1. lekarzy specjalistó w w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogó lnej, lub
rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub reumatologii, posiadających co najmniej 5-letnie
doświadczenie w pracy z pacjentami dotkniętymi problemem choró b zapalnych układu mięśniowego i
kostno-stawowego,

2. fizjoterapeutó w, posiadających tytuł magistra fizjoterapii oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w
pracy z pacjentami dotkniętymi problemem choró b zapalnych układu mięśniowego i kostnostawowego.
PONADTO:
✔ wykonawca winien zapewnić catering dla uczestnikó w szkolenia ( koszt obejmuje kawę, herbatę, wodę,
mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce
oraz soki a także dwa dania (zupę i drugie danie oraz napó j)oraz wszystkie materiały edukacyjne
związane z realizacją szkolenia (szkolenie dla kadry medycznej)
✔ Konieczne jest, aby zajęcia odbywały się na terenie miasta Częstochowa
✔ wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego
realizacji w/w usług i realizować je zgodnie z założeniami programu.
✔ Sale szkoleniowe lub pozostałe miejsca niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych lub
praktycznych muszą być przystosowane do wielkości grupy, osó b z niepełnosprawnością ruchową (jeśli
takie są w grupie szkoleniowej) i rodzaju zajęć. Muszą być wyposażone w sprzęt/urządzenia/maszyny/
itp. umożliwiające przeprowadzenie zajęć, w tym w przypadku zajęć teoretycznych obligatoryjnie:
krzesła, stoły/stoliki, tablicę i/lub flipchart i/lub rzutnik i/lub ekran do projekcji i/lub białą ścianę
odpowiedniej wielkości lub inny system umożliwiający wizualizację omawianych temató w. Stanowiska
i wykorzystywane do nauki urządzenia powinny być dostosowane ró wnież do rodzaju
niepełnosprawności uczestnikó w kursó w (jeśli takie osoby są w grupie szkoleniowej).
✔ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc, w któ rych realizowany
będzie przedmiot zamó wienia, w celu potwierdzenia zgodności z zapisami specyfikacji.
✔ Wykonawca zapewni oznakowanie miejsc, w któ rych będą odbywały się zajęcia (eksponowanie plakatu
informacyjno – promującego projekt) oraz umieści na dokumentacji dotyczącej realizacji kursu i na
materiałach przekazywanych uczestnikom/uczestniczkom obowiązujące logotypy oraz informacje
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zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programó w operacyjnych polityki spó jności na
lata 2014 – 2020.
INFORMACJE OGÓLNE

1. MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamó wienia zapewni i przekaże na własność każdemu
uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć (np. materiały w
formie książkowej lub opracowanie własne o treści zgodnej z tematyką zajęć, zeszyt, długopis, teczkę na
materiały). Materiały muszą zostać dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej jeśli usługa
będzie realizowana on-line.
2. RAMY CZASOWE
•
•
•

Zamawiający przez „godzinę” rozumie godzinę lekcyjną trwającą 45 min.
Zajęcia muszą odbywać się w przedziale godzinowym od 8:00 do 20:00 (z wyłączeniem dni
świątecznych).
Zamawiający na etapie realizacji kursu dopuszcza możliwość zmiany godzin i dni celem dostosowania
ich do potrzeb uczestnikó w.

3. ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Wykonawca w cenie usługi pokryje wszelkie niezbędne koszty,
WAŻNE
Dopuszcza się prowadzenia zajęć szkoleniowych w formie on-line
W związku z obecnie panującą sytuacją w kraju, wywołaną stanem epidemii COVID-19, IZ informuje, iż w
przypadku kiedy specyfika projektu, stopień jego zaawansowania, forma i charakter zajęć przewidzianych w
projekcie, a także możliwości organizacyjne uczestnikó w projektu oraz Beneficjenta umożliwiają realizację
zajęć w formie zdalnej-– po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym, istnieje taka możliwość.
Rekomendacje z Ministerstwa Funduszy i Polityki Społecznej w zakresie wymogó w, jakie powinny być
spełnione przy realizacji szkoleń w formie zdalnej:

1. zajęcia/szkolenia w trybie zdalnym powinny być prowadzone w czasie
z wykorzystaniem połączeń on-line; trener prowadzi zajęcia/szkolenie w czasie
formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie
uczestnikó w powinna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału

rzeczywistym,
rzeczywistym, w
szkolenia; liczba
we wszystkich
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2.

3.

4.

5.

6.

przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, wspó łdzielenie
ekranu itp.); materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręcznikó w, plikó w dokumentó w
przygotowanych w dowolnym formacie, materiałó w VOD, itp.; materiały powinny zostać dostarczone
uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia;
realizator zajęć/szkolenia powinien zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w
pełni zrealizować zakładany program; realizator szkolenia powinien wskazać:
◦ platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem któ rego prowadzone będą zajęcia/szkolenie,
◦ minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika,
◦ minimalne wymagania dotyczące parametró w łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,
◦ niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i
materiałó w,
◦ okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w zajęciach/szkoleniu on-line;
w przypadku, gdy zajęcia/szkolenie było już realizowane w formie stacjonarnej organizator szkolenia
ma obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy zajęć/szkolenia na zdalną od wszystkich
uczestnikó w;
fakt
uzyskania
akceptacji
powinien
być
udokumentowany,
np.
w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej;
całość zajęć/szkolenia realizowanego zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana na potrzeby m.in.
monitoringu, kontroli lub audytu; nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku
uczestnikó w (wideo), niemniej jeśli zajęcia/szkolenie ma formę zdalną, na nagraniu powinien być
widoczny
trener,
a
podmiot
realizujący
zajęcia/szkolenie
powinien
zadbać
o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestnikó w na zajęciach/szkoleniu (np.
poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat
obecności/aktywności uczestnikó w, czy też zebranie od uczestnikó w potwierdzeń przekazanych
mailem, że uczestniczyli w zajęciach/szkoleniu; na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista
obecności na szkoleniu); podmiot realizujący zajęcia/szkolenie musi zapewnić uzyskanie wszystkich
niezbędnych zgó d umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie zajęć/szkolenia; nagrywanie
zajęć/szkolenia i udostępnianie nagrania do celó w kontroli, audytu lub monitoringu nie wymaga zgody
trenera - jest obligatoryjne; jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wó wczas zajęcia/szkolenie nie może się
odbyć; udostępnienie nagrania do celó w utrwalania efektó w uczenia się jest opcjonalne i wymaga
pozyskania przez podmiot realizujący zajęcia/szkolenie zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do
takiego celu;
realizacja formy zdalnej nie zwalnia podmiotu realizującego zajęcia/szkolenie z obowiązkó w
związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na
zajęciach/szkoleniu;
realizator zajęć/szkolenia musi zapewnić możliwość przekazania uczestnikom dokumentó w
potwierdzających zakoń czenie udziału w szkoleniu/efekty uczenia się/uzyskane kwalifikacje;
dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną ilość części
zamówienia (od 1 do 3) lub na całość zamówienia.
7. Termin wykonania: do dnia 06/2022 r.
Kod CPV:
80400000-8 – usługi edukacji osó b dorosłych oraz inne
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
Wykonawca zobowiązany jest do spełniania warunkó w szczegó łowych uprawniających go do udziału w
postępowaniu:
1)
dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania usługi, tj. zrealizowali w ciągu
ostatnich 3 lat przynajmniej 1 usługę zgodną z przedmiotem zamó wienia. Wykonawca obowiązany jest
załączyć dowody (np. referencje, umowy) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 2,
Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, któ rych dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe,
należy rozumieć pracownikó w lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umó w cywilno-prawnych, a
także osoby, któ re nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz
Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno-prawnej posiadający udokumentowane
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do realizacji zamó wienia,
2)
nie są powiązani w żaden sposó b z Zamawiającym. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 3,
3)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamó wienia.
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamó wienia. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik nr 4,
4)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunkó w udziału w postępowaniu.
5)
łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w
realizację wszystkich projektó w finansowanych z funduszy strukturalnych i EFS oraz działań finansowanych z
innych źró deł, w tym środkó w własnych beneficjenta i innych podmiotó w, nie może przekroczyć 276 godzin
miesięcznie. Do ww. limitu wlicza się okres urlopu wypoczynkowego oraz czas niezdolności do pracy w skutek
choroby. Załącznik nr 6
Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów:
- któ rzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamó wienia lub wykonując je nienależycie, jeśli szkoda ta
została
stwierdzona
orzeczeniem
sądu,
któ re
uprawomocniło
się
w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania,
- w stosunku, do któ rych otwarto likwidację lub któ rych upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcó w, któ rzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego,
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- któ rzy zalegają z uiszczeniem podatkó w, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadkó w gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- osoby fizyczne, któ re prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamó wienia, przestępstwo przeciwko prawom osó b wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

I. Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając Formularz Oferty – załącznik nr 1.
II. Ceną oferty jest wynagrodzenie wykonawcy za cały okres świadczenia usługi.
III. W
cenie
oferty
należy
podać
wszystkie
koszty
wynikające
z zapytania.
IV. W cenie oferty należy ró wnież uwzględnić ewentualne koszty nie ujęte w zapytaniu.
V. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
VI. Cena musi być wyrażona w złotych polskich,
VII. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna
być wyrażona cyfrowo i słownie.
VIII.
Cena
oferty
winna
zawierać
wszelkie
koszty
niezbędne
do wykonania zamó wienia, a także zastosowane upusty, rabaty, itp.
IX. Oferta musi zawierać oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymogów w zakresie
przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami RODO i innymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych (pkt
3 formularza oferty).
1) Zamawiający dokona oceny i poró wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryteria:

Kryterium

Waga (%)

Cena ofertowa brutto

80 %

Doświadczenie w realizacji
podobnych usług

20 %

a)
Maksymalną ilość punktó w w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” otrzyma najtań sza oferta.
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktó w – punkty dla pozostałych ofert zostaną obliczone
wg wzoru:
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Cn / Cb x 80 = Pc
gdzie:
Cn - cena najtań szej oferty
Cb - cena badanej oferty
Pc - liczba punktów jaką uzyskuje wykonawca za cenę ofertową brutto

b)
W ramach kryterium „Wiedza i Doświadczenie w realizacji podobnych usług” Zamawiający będzie
przyznawał punkty za jego występowanie, w przedziale od 0 do 20 punktó w, w oparciu o dane zawarte w
złożonej ofercie.
Punktacja w ramach tego kryterium przedstawia się następująco:
Oferent, któ ry wykaże co najmniej:
- 1 usługę – otrzyma 10pkt.
- więcej niż jedną – otrzyma 20 pkt.
W ramach tego kryterium będą brane pod uwagę usługi zrealizowane w ciągu 3 lat licząc wstecz od
daty ogłoszenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego

2) Zamawiający udzieli zamó wienia Wykonawcy, któ rego treść oferty będzie odpowiadać wymaganiom
zawartym w zapytaniu ofertowym.
3) Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych kryteriów
uzyska najwyższą ilość punktów.
4) W wyniku oceny oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktó w.
5) Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena oraz wiedza i doświadczenie stanowić będą ocenę danej
oferty.
6) W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawcó w wyjaśnień i uzupełnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7) W toku postępowania Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe czynności nie przewidziane w
treści niniejszego zapytania do złożenia oferty.
8) Zamawiający z Oferentami może porozumiewać się pisemnie, telefonicznie, faxem lub elektronicznie.
9) Osoby uprawnione do udzielania informacji Oferentom: Katarzyna Sadowska opiekun projektu tel.
512985995 e-mail administracja@ekovita.net lub info@ekovita.net , tel. 0340655089 wew. 32
10) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, któ re
przesłały oferty w ustalonym terminie.
11) Jeżeli firma/instytucja, któ rej oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać najkorzystniejszą spośró d pozostałych ofert.
12) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
14) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
15) Wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jej integralną część.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 12/06/2020 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego - ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa).
Ofertę można składać osobiście w biurze projektu lub przesyłać pocztą na adres siedziby, jw. lub
mailowo na adres administracja@ekovita.net
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ……………dotyczy
części nr ……...”
Ofertę
złożoną
po
terminie
składania
ofert,
o
któ rym
mowa
w punkcie 1, zwraca się bez otwierania.
Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Oferta przygotowana wg załącznika nr 1 do specyfikacji musi zawierać:

a)
cenę netto i brutto jednej godziny edukacyjnej świadczonych usług na każdą grupę uczestnikó w kursu
oraz łączną cenę netto i brutto danego kursu uwzględniającą liczbę godzin kursu - w częściach, któ rych będzie
dotyczyła oferta Wykonawcy,
b)
oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymogó w w zakresie przetwarzania danych osobowych
uczestnikó w projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO i innymi przepisami krajowymi w zakresie
ochrony danych osobowych
c)
wszystkie wymagane załączniki.

MIEJSCE GDZIE OPUBLIKOWANO ZAPYTANIE
Strona internetowa Zamawiającego:
www.ekovita.net/programy,
www.ekovita.net/aktualności

VI. ZAWARCIE UMOWY
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie pó źniej niż w terminie
miesiąca od oru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu
umowy w sprawie zamó wienia, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.
Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
VI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, któ re zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określa
wzó r umowy stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia następujących
okoliczności:
1) nastąpi zmiana przepisó w prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamó wienia (np.
przepisy podatkowe, przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych itp.),
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2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie
projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą,
3) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, któ rego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczegó lności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) ze względu na status Wykonawcy powstanie konieczność dostosowania umowy do wymogó w, określonych w
ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w szczegó lności art. 1 pkt 1 b,
ppkt a) w zw. z art. 8a, art. 8b) lub przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie.
VII POUCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem
danych
osobowych
ujawnionych
w
dokumentach
wymienionych
jest
Centrum
Rehabilitacji
Ekovita
sp. z o. o. w Częstochowie, ul Klasztorna 23,
2) 034 3655089 lub administracja@ekovita.net
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO. Dane są przetwarzane w celu
realizacji procedur wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatkó w EFRR, EFS
i Funduszu Spó jności na lata 2014-2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programó w w zakresie polityki spó jności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane
te są konieczne do przeprowadzenia postępowania w celu zrealizowania przedmiotowego zamó wienia.
4) Pozyskiwane danych odbywa się poprzez złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentó w
wymienionych w zapytaniu ofertowym.
5) Powyższe dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres wynikający z kategorii
archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
6) Pozyskane
dane
są
jawne,
zgodnie
z
art.
96
ust.
3
ustawy
Pzp,
za
wyjątkiem
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisó w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7) Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadkó w, kiedy obowiązek
udostępniania wynika z przepisó w prawa. Dane mogą być jednak ujawnione innym podmiotom
zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną CR Ekovita sp. z o. o. W szczegó lności
podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny,
zapewniającymi transport dokumentó w i nośnikó w elektronicznych, zapewniającymi niszczenie
dokumentó w i nośnikó w elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.
8) Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umó w powierzenia przetwarzania, a
podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie CR Ekovita sp. z o. o., co należy rozumieć
w ten sposó b, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub
ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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11) Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o zasadach ralizacji programó w w zakresie
polityki spó jności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegó łowe informacje
i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej CR Ekovita sp. z o. o. http://www.ekovita.net/programy)

VIII INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania sesji publicznego otwarcia ofert.
2. Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dot. złożonych ofert (nazwa i adres
Wykonawcy, cena oferty).
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcó w, któ rzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej
wskazując nazwę Wykonawcy, adres oraz cenę. Informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną.
4. W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień
lub uzupełnienia wadliwych dokumentó w, któ re zostały załączone do oferty.
5. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania: Katarzyna Sadowska
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy, szczegó lnie jeśli
przedstawione oferty nie będą spełniały oczekiwań merytorycznych lub możliwości finansowych
określonych przez Zamawiającego.
8. W ramach niniejszego postępowania zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych zgodnie w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem. Wykonawca zobowiązany będzie do
stosowania niniejszych przepisó w w ramach zleconego zadania.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
10. Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część.
Wykaz załączników:

1.
Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
2.
Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia.
3.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
4.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej umożliwiającej wykonanie zamó wienia.
5.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunkó w udziału w postępowaniu.
6.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. personelu projektu (276 godz.)
7.
Załącznik nr 7–Wzó r umowy wraz z załącznikami (m.in. umowa powierzenia danych osobowych,
sprawozdanie z czasu pracy,)
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