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ZAPROSZEN!E DO SKŁADANlA OFERT
na:

wyjazdowe szkolenie integracyjno - terapeutyczne.

zamówienie publiczne ponizej 30.000 EURO netto - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j, Dz. U. z2015r. poz, 2164z pozn. zmianami) nie stosuje się.

Zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych (Zarządzenie Burmistrza Nr
396l2a16 z dnia 15listopada 2016) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzizaprasza do składania
ofert na:

,,Organizację i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia integracyjno - terapeutycznego dla
uczestników/uczestniczek projektu oraż icit otoczenia w rarnach projektu konkursowego pn.
Edukacja Ludzi Szukających Kompetencji - nnEl-USZEK" Program wsparcia rodzicielstwa
współfinansowanego z EFS w rarnach Regionalnego Frogramu Operacyjnego Województwa
ŚIąskiego na lata 2014-2020,

!. Zamawiaiący:

Nabywca
Miasto czeladż
ul. Katowicka 45
41-25a Czeladż
NlP,,6252448720

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej
ul. ul. ,17 Lipca27
41-250 Czeladż
tel.faks. 32 265 14 42,
e-mail: mops@mops,czeladz. pl

l!. przedmiot zarnówien ia

(CPV):
85000000-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
80500000-9 - usług szkoleniowe
55240000-4 - Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
60100000-9 - Usługi w zakresie transpońu drogowego

Charakterystyka przed rniotu zarnówien la:

organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenla integracyjno - terapeutycznego dla uczestnikow /

uczestnlczek projektu oraz ich otoczenla w ramach projektu konkursowego pn. Edukacja Ludzi Szukających
Kompetencji - ,,ELUSZEK" Program wsparcia rodzicielstwa wspołfinansowanego z EFS
w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Zadanie winno być zrealizowane w promieniu do 150 km od siedziby Zamawiającego,
w mieiscowośc! atrakcyj nej tu rystyczn ie.

Adresatami zadania są: uczestnicyluczestnlczki projektu oraz otoczenie tych osób czyli osoby mieszkające
we wspolnym gospodarstwie domowym (r-nałzonkowie, dzieci, młodziez).

1. Liczba uczestników: inax. do 40 osób.



Szkolenie wyjazdowe dla 40 osob podzielonych na dwie grupy w odrębnych salach szkoleniowych średnio
po 20 osob (zzastzeżeniem, ze rodzic/opiekun idzieci znajóują się w tej samej grupie). ZĄęcia powinny
byc prowadzone równocześnie w obydwóch grupach.

2.ZĄęcia o charakterze warsztatowym, prowadzone winny być przez trenera w formie zajęc grupowych z
zakresu rozwijan ia u miejętności wychowaw czy ch oraz komu n ikacji w nodzi n ie,
Przewiduje się przeprowadzenie lącznie. max. do ,15 godzin zegarowych (1 godz = 60 min) w trakcie 3 dni ti.:

2.1, Pierwszy dzień tj. piątek - 3 godziny zajęc,. gry izabawy integracyjne w tym ognisko z pieczeniem
kiełbasek, ZĄęcia powinny miec na celu zbudowanie atnnosfery zaufania, poczucia bezpieczeństwa w
grupie.

2.2. Drugi dzień tj. sobota - 7 godzin - warsztaty. Zalęcia powinny prowadzic do pogłębiania umiejętności
komunikowania się w relacjach rodzinnych.

a) zajęcia powinny byc prowadzone np, od 9.00 do 18.00 (podczas zĄęc naleźy uwzględnic przeruę
obiadową np, 13"30 - 14.30 - 1 godzina araz 2 przerwy kawowe po 15 minut) i zawierać następującą
tematykę.
- aktywizowanie rodzicow i motywowanie ich do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów
związany ch z wychowywan iem dzieci,
- integracja systemów rodzinnych poprzez wspólny aktywny wypoczynek,
_ rozwlanie umiejętności komunikacyjnych pomiędzy dziećmi a rodzicami,
- wzmacnianie więzi rodzinnych,
b) integracja grupowa z wykorzystaniem atrakcji turystycznych danej miejscowości (z uwzględnieniem wieku
i mozliwości uczestników szkolenia) - zajęcia w terenie, odreagowanie napięcia emocjonalnego, wspólne
wyjście do aqua parku, kręgielni, kina itp.

2.3. Trzeci dzień tj. niedziela - 5 godzin zegarowych np, od 9.00 do 14.00. ZĄęcia powinny zawierać,.
podsumowanie zajęc np, określ swoje miejsce w rodzinie.

uszczeqółowien ie przedmiotu zamówienia:

2. Wykonawca w rarnach szkolenia wyjazdowego zobowiązany jest do zapewnienia:

2.1. Wyżywienie:

Uczestnicy winni otrzymac wyzywienie tj.: w pierwszym dniu pobytu obiad, oraz kolację w formie
jednogarnkowego dania na gorąco np, bigos, fasolka po bretońsku, bogracz oraz prowiant przeznaczony na
ognisko, w drugim dniu pobytu śniadanie, obiad + deser, kolacja, w trzecim dniu pobytu śniadanie i obiad +

deser. Dodatkowo w kazdym dniu pobytu serwowany winien byc poczęstunek kawowy w przenłie pomiędzy
zajęciam i warsztaiowym i,

Posiłki dla uczestnikow powinny byc zrożnicowane i uwzględniać sezonowość występowania produktow
oraz zapewnic pokrycie na niezbędne składniki odżywcze, Powinny byc urozmaicone i odpowiadać normom
zywienia opracowanym przez lnstytut Zywności i Zywienia zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz
wańości odżywczych, a także bogate w witaminy, owoce i warzywa.

2.1.1. Na poczęstunek kawowy powinno się składać nninimum:
Termosy z gorącą kawą rozpuszczalną - na osobę ma przypadac :

- 200 ml kawy,
- naczynie jednorazowego uzytku - kubek do gorących napojow z tworzywa sztucznego - 1 sztuka,
- mieszadełko jednorazowe z tworzywa sztucznego - 1 sztuka,
- 2 łyżeczki cukru,
- 30 ml śmietankiw płynie.

- Termosy z gorącąwodą - na osobę ma przypadac minirnum:
- 200 mlwody,
- herbata czarna w saszetkach (1 saszetka),
- naczynie jednorazowego uzytku - kubek do gorących napojow z tworzywa sztucznego - 1 sztuka,

- 2 łyżeczki cukru,
- 1 plasterek świezej cytryny.

Dzbanki z wodą mineralną niegazowaną - na osobę ma przypadać minimum:
- 250 mlwody,
- naczynie jednorazowego uzytku-plastikowy kubek,

|ł,l



- 1 plasterek świezej cytryny,
Kruche ciasteczka - na osobę ma przypadać: 150 g:

- talerzyki deserowe -1 szt./,1 os.
- serwetka jednorazowa -,1 szt,ios.

Zarówno mieszadełka jak i kubki muszą byc dopuszczone do kontaktu z żywnością, Produkty żywnościowe
dostarczone w ramach poczęstunku powinny posiadac przynajmniej 3 miesięczny termin przydatności do
spozycia licząc od momentu wydania.

2.1.2. Obiad winien byc pełnowartośclowy pod względem odzywczym, o rzetelnej wadze, roznorodny,
zgod ny z zasadami zywien ia.
Obiad: 2 dania
Pienłlsze danie: zupa 300 ml. - ziemniaki, kasza, ryz lub makaron - 200 g
Drugie danie: mięso lub ryba - 150 g, surowki, jarzyny - 100 g, cwiańkiziemniaków opiekane lub gotowane -
200g
Po obiedzie winien byc senrvowany deser.
Deser:
banany lub mandarynki lub jabłka lub winogrona - ok. 250 g na osobę - róznorodnie każdego dnia + napoje:
kawa, herbata, woda mineralna, sok, mleko do kawy oraz cukier, cytryna w plasterkach.

2.1.3. Śniadania ikolacje w postaci kanapek (co najmniej 3 kromki chleba oraz bułka). Na śniadanie
dodatkowo zupa mleczna.
Wymagany skład pojedynczej kanapki:
- bułka - 100g
- kromka chleba - 100g
- masło - 20 g
- wędlina lub ser - 40g
- warzywo - 2 - 4g np. pomidor, ogórek zielony lub kiszony, czerwona papryka.
Łączna waga kanapki - min, 160 g. Tolerancja wagowa kanapki +l- 10%. Tolerancja wagowa bułki/kromka
chleba +l- 10%. Dzemy, miody, masła naturalne i roślinne traktowane będą jako dodatki do dań
podstawowych (śniadań i kolacji), a nie jako ich składniki; dzemy, miody, masła naturalne i roślinne
planowane do posiłkow śniadaniowych i ko|acyjnych nie mogą stanowic składników podstawowych tych
posiłkow (np. tylko bułka z masłem i dzemem). lch przeznaczeniem winna byc rola wzbogacająca
urozmaicenie zestawu.

2.1.4, Suchy prowlant przeznaczony na ognisko powinien zawierac na 1 osobę :

- kiełbasa typu np, toruńska - min. 200 g,
- pieczywo - min. 3 kromki chleba,
- talerzyki papierowe - min 1 szt,
- serwetka jednorazowa - min1 szt.
- musztarda, ketchup
- sztućce plastikowe (nóz iwidelec).

2.1.5. Do wydawania ispozywania posiłkow Wykonawca będzie stosował sprzęt stołowy taki jak sztuóce
nierdzewne, nakrycia stołowe (porceiana, porcelit), tace z tworzyw sztucznych itp.
Temperatura wydawanych posiłkow-zgodnie z normami zywieniowymi.
Do śniadania i kolacji winny byc serwowane napoje: kawa, herbata, soki, woda mineralna (gazowana,
niegazowana), cukier, cytryna w plasterkach, mleko.

2.1.6. Miejsce wydawania posiłkow powinno znajdowac się w tyrn samym obiekcie, w ktorym prowadzone są
zajęcia, przy czym niedopuszczalne jest aby posiłki serwowano w ramach jednego pomieszczenia, w ktorym
będa odbywały się zalęcia, z wyjątkiem poczęstunku kawowego w trakcie zajęć,

2.3. Warunki zakwaterowania:

o uczestnicy szkoienia winni być zakwaterowani w ośrodku posiadającym dostęp do sieci wl-Fl, zaplecze
socjalne i sanitarne przygotowane do przyjmowania grup szkoleniowych oraz posiadającym miejsce
niezbędne do zorganizowania ogniska oraz gier i zabaw integracyjnych,
. pokoje mieszkalne winny byc od 2 da v osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (kazdy pokój musi
posiadać łazienkę z WC z nieograniczonym dostępem do ciepłej i zimnej wody), wyposażone w
jednoosobowe miejsca do spania, telewizor i radio.
. w jednym pokoju może zosiać zakwaterowana tylko 1 rcldzina.

. wykonawca winien zapewnic 2 sale przystosowane pod względem sanitarnym,



przeciwpożarowym, bhp jakościowym i akustycznym do prowadzenia szkoleń. sale szkoleniowe,które:
a) będą wyposażone w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i stolików,
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c) znajdują się na terenie ośrodka,,w ktorym będą zakwaterowani uczestnicy,d) nie będą jednocześnie salą jadalną, J t -a -9l\ J

e)posiadają dostęp do zródeł [rądu,
f) mają mo1l1yoie swobodnego przestawiania krzeseł i stołów,g) mają oPtYmalne warunki dó Prowadzenia zalęe sikoleniowych w grupie średnio 20 osobowej+ trener,
h) mają odPowiednie oŚwieilenie: dostęp światłe dziennego oraz całodobowe oświetlenieumozliwiają_ce swobodne i bezpieczne Oia ńrotu cińuni",i) mają miejsce na umieszczenie senruisu r.u*o*"g;'dj, uczestnikóMuczestniczek szkoleń,
ł.1?,X,:ffi[:3fl:.:::ijfi:L,.Tfi il.;; ;;:J,Yo*.ni., .łon"óinv,n zapewniające komfoń
k) o powierzchni.co najmniej 25 m2 kazda,
i} nie mogą znajdować się w piwnicy, sutei"ni" lub poddaszu.
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a) pzewózu w obie strony oraz obsługę autokarów zgodnie z abowiązującymi przepisami.
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c) opracowania harmonogramu i programu, zajęć szkolenia wyjazdowego i przedstawie nia zamawiĄącemuw terminie 3 dni od dnia PodPiŚania umowY. Zamawiającv zastrzega mozliwośc wprowadzenia zmianw harmonogramie. w uzgodnieniu , WvłónJr-"]" ''"'''ro''



d} Udokumentowania na płycie CD zdjęc (w ilości min. 20 różnych zdjęć) zprowadzonego szkolenia
wyjazdowego oraz skompletowanie oświadczeń uczestnikow dotyczących przeŃarzania danych osobowych
oraz udostępnienia wizerunku i przeniesienia na Zamawiającego przysługujących Wykonawcy autorskich
praw do zdjęc na wszystkich znanych w chwiii zawarcia umowy polach eksploatacji w tym określonych w art.
50ustawyzdnia04-02.1994r,oprawieautorskim iprawachpokrewnych(tj Dz U.z2006r.Nr90poz.poz.
631 z pożn. zm).

e) Przygotowania i rozdania certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu wyjazdowym dla wszystkich
uczestnikow, Ceńyfikaty należy przygotowac w dwoch egzemplarzach. Oryginał dla uczestnika szkolenia,
natomiast kopię potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem przez osobę uprawnioną, dla Zamawiającego.
Oryginał ceńyfikatu powinien zostać wydany uczestnikom, w ostatnim dniu szkolenia.

f) Dysponowania odpowiednim potencjałem osobowyrn, Dysponowanie 1 osobą, ktora będzie zobowiązana
do realizacji programu zgodnego z harmonogramem szkolenia, kontaktu z kadrą ośrodka, prowadzenia
dokumentacji, organizacji czasu wolnego podczas trwania szkolenia wyjazdowego. Dysponowanie 2

wvkwalifikowanymi trenerami z_wykształceniem wyzszym psychologicznym lub pedagogicznym oraz
posiadającymi minirnum 2-1etnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych zĄęc. Zamawialący
dopuszcza aby trener pełnił jednocześnie funkcję osoby zobowiązanej do realizacji programu
zgodnego z harmonogramem szkoienia, kontaktu z kadrą ośrodka, prowadzenia dokumentacji,
organizacji czasu wolnego podczas trwania szkolenia wyjazdowego. Dysponowanie 1 osobą (pilotem)
do opieki na d uczestnikamiszkolenia podczas przewozu osob z ul. 27 Stycznia2w Czeladzi (parking
przy,,L|DL") do miejsca zakwaterowaaia oraz z powrotem do Czeladzi ul,27 Stycznia2.

g) Umieszczania LOGO RPOWSL 2014-202a, LOGO EFS oraz informacji o wspołfinansowaniu zadania
realizowanego w ramach projektu konkursowego pn. Edukacja Ludzi Szukających Kompetencji -

,,ELUSZEK' Program wsparcia rodzicielstwa wspołfinansowanego z EFS w ramach Regionałnego
Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020 na wszystkich dokumentach.
Wykonawca winien rownież oznakować ośrodek i pomieszczenia, w ktorych będą odbywac się
zĄęcia. Wytyczne dotyczące prornocji projektów wspołfinansowanych z środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dostępne są na stronie internetowej http://efs,siiesia-region.pl zakładka
Promocja.

h) Prowadzenia następującej dokumentacji:
1) dziennika zĄęc, zawierającego listę uczestników szkolenia oraz konspekt zajęć,
2) list obecności na zajęciach zawierających tytuł szko|enia, datę, imię i nazwisko, podpis

uczestnika,
3) |ist potwierdzających zakwaterowanie oraz odbioru wyciawanych posiłków wraz z poczęstunkiem

kawowym zawierających: datę, imię i nazwisko oraz podpis uczestnika,
4) listy poiwierdzającej odbiór certyfikatow zawierĄących: datę, im!ę i nazwisko oraz podpis

uczestnika.

i) Archiwizacji dokumentaĄi związanej z przeprowadzonym szkoleniem wyjazdowym do roku 2027. Wymóg
ten jest związany z zapisami umowy ramowej dot. realizacji projektu w ramach RPOWSL. Wskazania

ZamawiĄącem u m iej sca przechowywa n ia doku mentacj i.

j) Udostępnienia dokumentacji dot. realizacji zadania jednostkom kontrolnym w okresie do 2027 r,

k) Przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

l) Przekazania całościwymaganej dokumentacjiw terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji
szkolenia wyjazdowego zgodnie z warunkami określonymiw umowie.

m)Wykonawca winien zapewnic osobę, ktora będzie zobowiązana do: realizacji programu zgodnego
z harmonogramem szkolenia, kontaktu zkadrąOśrodka, prowadzenia dokumentacji, organizacji czasu
wolnego podczas trwania szkolenia wyjazdowego,

2.4.1, Na kazdym etapie realizacji zadania,Zarnawiąący zastrzega sobie prawo do kontroli, w tym prawa
wglądu do dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych z realizowanym projektem.

Powyższe wymogi powinny być wkalku|owane w cenę'! skierowania.

Uwaqa !!!
Przed wyborem najkorzystniejszej ofeńy zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności
oferowanego obiektu (miejsca wykonywania usługi) i porownania jego zgodności z opisem przedmiotu
zamówienia i ze złożonąofeńą.

li



ll!. Termin realizacji zamówienia:

Dowolny weekend (tj, piątek, sobota, niedziela wraz z 2 noclegarni) czerwca 2O17r. Za wyjątkiem dni
świątecznych. Dokładny termin rozpoczęcia realizacji zadania zostanie ustalony indywidualnie z wybranym
Wykonawcą. \A,!azd nastąpi w piątek o godz. 13.00 powrot w niedzielę o godz. ,1B.00.

lV. Warunki do spełnienia przez Wvkonawcę przv składaniu ofeńy :

4.1. Zarnawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie zakłady pracy
chronionej oraz inni wykonawcy, których działalnośc, iub działalnośc ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osob będących
człon kami E ru p społecznie marg i nal izowanych, w szczególności :

1) osob niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, o rehabilitacji zawodowej i

społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj Dz U,z2016,poz.2046zpożn.zm,);
2)bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 20a4 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. Dz,U. z 2016 r. poz. 645 z poźn. zm. ),,

3)osob pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładow karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karnywykonawczy ('q. Dz.U. z2017 r,,poz.665, z poźn,zm.), mających trudności
w integracji ze środowiskiem;

4)osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r, o ochronie zdrowia
psychicznego (tj. Dz,U, z2017 r. poz. 882zpożn,zm),,

5)osob bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016 r,

poz. 930 z pożn, zm.);

6)osób, ktore uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których
mowa w ustawie z dnia 13 czenruca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tj Dz U, z2016 r., poz,1836 z pożn, zm.)

7)osob do 30. roku zycia oraz po ukończeniu 50. roku zycia, posiadających status osoby poszukującej pracy,
bez zatrudnienia,

8)osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczegolności będących
członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (tj Dz U. z 2017 r., poz. 823 z pożn.
zm.)

4.2. Zamawiający określa minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w pkt. 4.1 ppkt. 1-8, nie rnniejszy niż 20 %, osob zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w pkt. lV 4.,1.

Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- decyzjiw sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywnościzawodowej, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej orazzatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz, U. z2016 r,,2046 z pożn. zm.), iub innych dokumentów potwierdzających status
wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzĄących prowadzenie przez wykonawcę, lub przez
jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, ktora będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności
obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ JEST PODM|OTEM , KTOREGO DZ|AŁALNOŚĆ
LUB DZlAŁALNoŚc JEGo WYODRĘBNioNEJ oRGAN|ZACYJN|E JEDNosTKl, KToRA BĘDZ|E
REAL|ZoWAŁAZAMoWlENlE, oBEJMUJE SPoŁECZNĄ l ZAWoDOWĄ lNTEGRACJĘ oSÓB BĘDĄcYMl
cZŁoNKAMl GRUP SPOŁECZN|E MARG|NJALIZoWANYoH, ZAMAW|AJĄCY zĄD^ PRZEDŁoZEN|A
STATUTU TEJ JEDNloSTKl.

- dokumentow potwierdzĄących procentowy wskaznik zatrudnienia osób nalezących do jednej lub więcej
kategorii, o ktorych mowaw pkt.4.1,, zatrudnionychprzezzakłady pracy chronionej lubwykonawcę lub jego
wyodrębnionąorganizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

- w przypadku gdy Wykonawcą jest wykonawca, którego działalność lub działalnośc jego wyodrębnionej
organizacyjnie jednostki, ktora będzie reaiizowała zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację
osob będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych, zamawiający żąda przedłożenia statutu tej
jednostki.
4.3. Wykonawca wykaźe, ze dysponuje obiekiem spełniającym wymagania w p.pkt, 2.3.
4.4. Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami, które bęcią uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wymienionyrni w pkt. 2.4. t. t1.,

- ,1 osoba zobowiązana do realizacji prograrnu zgodnego z harmonogramem szkolenia, kontaktu z kadrą

nil



ośrodka, prowadzenia dokumentacji, organizacji czasu wolnego podczas trwania szkolenia wyjazdowego,
- 2 trenerów,
- ,1 ososba (pilot) do opieki podczas przewozu osób

V. Opis sposobu obliczania ceny:
. cena ofeńy winna byc podana w pLN cyfrowo i słownie
o poprawki winny byc naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej
. cena ofeńy powinna wynikac z kalkulacji własnej wykonawcy i obejmowac wszystkie koszty, jakie

poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia
o wykonawca winien określic ceny brutto z dokładnością do dwoch miejsc po przecinku

Vl. lnformacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiającego z Wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ZamawiĄący i

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, Forma pisemna zastrzeżona jest do
złożenia ofeńy wraz z załącznlkami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
Nr telefaksu (32) 265-68-11 ; e-mail : mops@mops.czeladz.pl; wspieranierodzin@mops.czeladz.pl

Osoby do kontaktow w sprawie realizaĄi zamówienia: Monika Kaźmierska, tel.,. 534-275-076

Vll, Opis sposobu przygotowania ofeń.

1. Ofeńa winna być sporządzonaz zachowaniem formy pisemnej .

2. Ofeńa winna byc sporządzona czytelnie w języku polskim.
3. Dokumenty wystawione w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Ofeńa winna zawierac,.

- forrnu|arz ofertowy - w9 wzoru na Zał. nr 1

- decyzję w sprawie nadania statusu
- dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia
- wykaz osob - wg wzoru na Zał. nr 2
- opis biektu - wg wzoru naZał. nr 3

5. Ofeńa powinna byc podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy a
kserokopie dokumentów - potwierdzone na kazdej stronie ,,za zgodnośc z oryginałem" przez w/w osoby.
6. W przypadku sporządzania oferty przez osobę / osoby inne niz uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego Ęestru) wymagane jest dołączenie stosownego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
7. ZamawiĄący dopuszcza składanie ofeń częściowych tj. odrębnie na kazde zadanie.
8, Ofeńę należy składac w jednym egzemplarzu,
9. Wszystkie koszty sporządzenia ofeńy w tym również kosziy ewentualnych tłumaczeń i uwierzytelnień
dokumentow, ponosi wykonawca , niezaieżnie od wyników postępowania.

Vlll. Miejsce itermin składania i otwarcia ofeń

1. Miejsce itermin składania ofeń:

Oferty należy składać w Sekretariacie pok. nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi u1.17

Lipca27 nie poźniej niz do godziny 9.00 dnia 06.06.2017 r.

Opakowanie i oznakowanie ofeń
Ofertę należy składac w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.
Ofeńa winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzeladzi
ul.17 Lipca27
41- 250 Czeladż
i oznakowana następująco:

OFERTA NA:

,,Organizację i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia integracyino - terapeutycznego dla
uczestnikóMuczestniczek projektu araz ich otoczenia w ramach projektu konkursowego pn.

.r--



Edukacja Ludzi Szukających Kompetencji - ,,E!-USZEK" Progrann wsparcia rodzicielstwa
współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
WojewództwaSląskiego na lata 201 4-2020."

Nie otwlerać przed 06.06.2017r godz. 9.30

oraz winna byc opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

2. Dostarczenie ofeńy Zamawiającemu.

Oferta moze byc dostarczona osobiście przez Wykonawcę do siedziby ZamawiĄącego lub przesłana pocztą
na adres ZamawiĄącego pod warunkiem, źe zostanie ona dostarczona przed upływem wyznaczonego
terminu. ZamawiĄący nie ponosiodpowiedzialnościza ofeńy przesłane drogą pocztową. Ofeńy dostarczone
ZamawiĄącemu po wyznaczonym terminie do ich składania zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy
bez ich otwierania. Oferty, które nadejdą pocztą w kopeńach iub opakowaniach zewnętrznych naruszonych
lub nie zaklejonych będą traktowane jako odtajnione i zwrocone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

lX. Badanie ofeń.

Podczas badania waźności ofert oraz ich oceny ZamawiĄący zastrzega , iż w toku sprawdzania
dokumentów , w przypadku tego wymagającym , będzie rniał prawo żądac od Wykonawcow wyjaśnień
dotyczących treści złozonych dokumentów i treści oferty , a także będzie miał prawo wezwania do
uzupełnienia wymaganych , jeśli nie zostaną one złozone lub będą zawierac błędy . Zamawiający będzie
miał rownież prawo żądac wyjaśnień od Wykonawców , ktorych ofeńy będą zawieracrużąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia .

Ofeńy nie spełniające warunków określonych w niniejszym zaproszeniu zostaną odrzucone.

x. krvteria wvboru ofeńv

l) cena - waga procentowa 60%
ll) doświadczenie trenerow 40 o/o

Ocena ofeń zostanie dokonana wg następujących zasad:

Kryterium ! wyboru ofeńy - Cena - (C) - waga procentowa - 60 Yo

Do wyliczenia punktów w tym kryterium zostanie zastosowany wzor,,

ocena punktowa C =nąn::?-:::-: :l-::3-|_ij*:::::::: .-_ x 60
cena badana

Kryterium ll - doświadczenie trenerów (B)- waga procentowa 40%

Sposob oceny kryterium
- za przeprowadzenie 3 warsztatow - 0 pkt.

- za przeprowadzenie od 4 do 6 warsztatow - 15 pkt.

- za przeprowadzenie od 7 do 9 warsztatów - 30 pkt,

- za przeplowadzenie 10 i więcej warsztatów - 40 pkt,

Ostateczna ocena punktowa (O) zostanie ustalona zgodnie ze7 wzarem,,
O=C+B

Wybór ofeńy:
ZamawiĄący podpisze umowę z Wykonawcą, ktorego oferta otrzyma największą ilośc punkow.

Wzór umowy zawiera załącznlk nr 4 do niniejszego zaproszenia,

O wyborze najkorzystniejszej oferty Iub uniewaźnieniu postępowania Zamawiąący poinformuje
Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej www.mops§Ze]€dzłl
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UWAG! KONCOWE
1. ZamawiĄący zastzega sobie mozliwośc wyboru kolejnej wśrod najkorzystniejszych ofeń, jezeli oferent,
ktorego ofeńa zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realiza-
cji przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Zamawiąący uniewazni postępowanie w przypadku:

- braku minimum 1 ofeńy niepodlegającej odrzuceniu
- gdy cena najkorzystniejszej ofeńy będzie przekraczac kwotę jaką ZamawiĄący może przeznaczyć na
realizację zamówienia
3. Zamawiajacy może uniewaźnic postępowanie bez podania przyczyn.

Załączniki,.

1 .W zor f or mularza ofe ńowego
2.Wykaz osób
3.0pis obiektu
4.Projekt umowy

Czeladż dn 30.05.2017

-zał nr 1

-zał. nr 2

-zal, nr 3
- zał. Nr 4

ZATW|ERDZAM:

y Społecznej

- Rybska
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