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SPECYFlKACJA |STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA
Na pę€prowadzenie indywidualnego i glupowego doBdzlwa/poladnlchła psychoLogrczrego zawodow€go olaz §ocjalnego W
do zmian- kompeksowy ploglam reiniegraci
ramich ientegracji spodcznej dIa 40 lczestn kćduczeslniczek proiektu
"Drcla
powiatu
ko|buszow§kiego z powiatu Kolbuszowski€go W
społeczno-zawodowei osób zagrcżonych lvyklucz€niem spolecznym z
ramach Centrlm nieglacj spol€cznej
Prc]ekt rcalizowany v,/ ran]ach dzałania 8.1 Aktywna int€grac]a osób zaglożonych Ubó§tw€m ]Ub $rykluczeniem społecznym
RPo województwa podkarpackjego na lata 2014-2020

lzamawiający:
Na Rżecz Rozwoju Powietu Kolbus.owakiego ,,NlL"

stowarłyszeni€

U Jana Pau a

]l 8

le| |17) 2270 258, kx (17) 2210 258
e,ma l: nil@kolbUsżowa,pi
N]P 814157-62-49 Regon 831364859
,
lodziny Użędowan aipn pl Wgodz

730-1530

Tryb udzielania zamówieniaI
PostĆpowani€ rcaliżowane zgodnie z zasadą konkulencyiności olaz Wytycznymi W zakresie kwa]iikowalnośc wydatłóW W
rama;h Europejskiego Fundlizu RozWo]U RebionaLnego, Eurcpejskiego Funduszu społecznego olaz FunduszLr spójności na

ll.

ala 2alĄ,202a

lll, spośób lealiż.cji zrmówienia i
a) ;mawiający dopuszcza możliwośćzłożenia oleńy cżęściowej- ofeńy można składać na 3 częśc(Wykonawca może zlożyć
Wymagania zawań€

oierty

'ni

oowoną ilośó części, na

kióre sp€łniają

Wzapytaniu)
b)zamawiający n e dopuszcza moż iwośclzłoźeniaolerty Warianlowe],
c)żamawa]ący ni€ Wymaga Wnesienia Wadum,
łjzamawal{cy nie zim eiza zawi€rać Umowy Emowei]n]e prz€Widuje lvyboflr najkolżystni€jszeiolerty

|v. Kody

cPVi

85312320.8

z

zaslosowaneń alkcji

Uslugidoradztwe

przedmiot zamówienia

V szcż€golowy

społ€cznej zg.

docel pro]]40os,i 20os /edyc]a (2lK) niepracujących, korzystaiących ze śWadczeń pomocy
zuslawążdnja 12 rnarca 2oM o pomocy spoIecżn€j /lub zakwalilikowanych do ll| pofrlu pomocy zg ż

Plz€dmiotem

zamóWena

1) Ucż€stnicy

projektu- Gl,

ustawą z dnń 20 kwie$ia 20o4l, o prcl.n, zahudn]en a, i/Ub z n epełnosprawnością W rozum lstawy ż dni3
r€habil iac]i zawodow€j ] społecżnej oN, zemieszkalych na ter, powial! kolbusżowski€go- wg Kc

2)

są usług na

przeprcwadż€nie

indnvduanego

i

grupow€go

27,081997o

doradzhva/poradniclła:

psycho ogicżrrego, zawodowegó omz ioclaLrego w ramach leini€glac] spoIecznejdia 40 UczesinikóduczestniCżek Projekt!
oioga oó zm a-n- iomp ełsońy prcgBir r€intógEcj spolecżno_zawodowej osób zag rożonych Wykluczeni€m społecżnym z
pow;tu kolblszowski€go z powiatu t<olbuszowitlego w lamach cenlrum ntegracii spoleczne] Iea]zowlnego W larnach
dziełania 81 Aklywn; ntegracja osób zagrcżonych Ubóslwem Lub wykluczeniem społecznyrn RPo Wo]ewódżtwa

podkarpackiego na lata 2014-2020'

W

cżęścl-Wspa,ce psyc|,o oglczTe -lakles

żakesi€ naslępujących zadań/części

Ls{Lg obąmje:
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PPeprowadz€nie 2 edycji grupowych WarszlatóW rnolywacy]nych W Wym arże 30 h edycia dla 40 uczesb kóW ceniru nr
]nteg6ci społecznei; łączn e;30 h/€dycja'2ed, łączn e 60 h
Pżeprowadzenie 2 eiycj grupow€go tren ngu kompetencji umiejęlności społ€cżnych W Wymiane 48 h edycja d|a 40
lczeslnikóW cenlrum lnlegracj spoIecarej; lącznie 48h/edycia'2€d, łączn e 96 h
lvie]sce realz,cjicentlm ntegracji spo{ecżn€j W Ko blsżow€j! Jana Pa\^ła l8
Termin rca| zac] l edycja jstopad 201 6 -sierp eń 2017 | €dycja Wz es eń 201 7 si€rpień 201 8 Według h armonogram u
pżekazanego Wykonawcy, Zajęcja rcalzowane będą ied€n dzień Wtygodniu wgodżinach 8,00ł4 00
l , oo.aollwo zawodowe -lałes Js,Lg ob€j- e,

PĘeplowadżenie 2 €dycj grupowych WarsztatóW Aklywn€go PosżUk]wana Pracy W tt"ym aże 48 h/grupało osób "2
grupy edycja'2 edycje |ącżnie;192 h doladzlwa zawodowelo
M€]sce rcal żacji centrurn nteglacii społecznej W Ko buszow€jLr Jana Pawla ]8
Termin rcalżacj ledycja zadanie 1) istopad 2016 -seĘień 2017, edycja Wzesień 2017 seĘień 2018 Wedłlg
harmonogramu przekazanego wykonawcy ze]ęcia realrzowane będą ]€den dżień Wlygodniu wgodzinach 8.00 ,I4 00

l

cżęśćl]|łoladżtwo socjalne _żakres usług ob€im]e:
1)

2)

ą

4)

Pż€prowadzenie 2 edyciiglupowych WarsżetóW spoleczno_socja|nych wWym]alze 3oh/€dycja'2 edycje; łącznie; 60 h
l\,|i€]śce rcal zacji centum ntegmcji spolecznej W Ko buszoł€j u Jana Pav,ła 8
Temin realzacj l€dycja żadanie 1) istopad 2016 -seĘień 2017, | €dycia Wż€sień 2017 s eQień 2018 wedłL]g

hamonogramU plz€każanego Wykonawcy
Zaięc a rcalzowane będą ]€den dżień Wtygodn u Wgodznach 8,00ł4,0

vlWymagania dla Wsrystkich ąęścizamóWieniaI

1
1)
2)

3)
4)

W postępowan

U mogą wziąć ldżiał Wykonawcy, kióży spełn a]ą nasiępuiące Warunkii
złożąofertę c€nową na iofmL]lażu slanowiącyrn zalącżnik nl 1 do n n ejszego zapytania oi€now€go,
dysponuią min. 1 osobą zdo]ną do Wykonania każdei z części zamóWenia spelniająca Wymogi ok€ślone punkcie V pkt
2), na klórc Wykonawca składa oferlę-Wymogi kwa]ifikacy]ne W żakles e Wykgtalcenia m!§zą znaleźć odzwi€lci€d]en
e
w załączniku nr 5 cV, Wymogi kwal fikacy]n€ W żakles e dośW adczenla muszą znal€źó odżW ercledlenie W żałącżnikunr
4 - wykaz dośWiadczen]a. Ponadto osoba Wskazana prżez ofelenla zobow ązana będzie do osob slego Wykonywan a
UsłJg zqodnie z pż€drn]olem zamóWenia
znaidu]ą s]ę W sytuac]i ekonomicznei i finansow€j żapewnia]ące] wykonani€ zainóWjen]a zalącznik nr 2),

nesąpowiąar osobowo ]!b kap]tałowo z Zanraw ającynr (zaĘznik nl3),
Pęez pawiążana kaptałowe lub osobow€ rozumie się Maiemne powązalr]a międży żamaw]a]ącym lub

osobanr

Zamawia]ącego czynności zWązane z prżygotowaniem i pPeprowadzenerr prcced!ry Wybon]
Wykonawcy a Wykonawcą polegaiące Wszczegó noścna:
uczesln czen u Współc€]ako Wspólnk śpółkicyw]lne]lub spółk osobowei,
posiadaniu co najfiniej 10% udżialóW L]b akc]i
pe|nieniafUnkcj członka oĘanU nadzorczego ]!b za7ądzaiącego, prckurenta, pełnonrocnika,
pozoslawania !Y związku małźeńsk]m, W slo§Wku pok€wieństwa ub powinowaclwa W |inii plostej, pokrewieństwa lub
pow |owaclwa W iniibocznejdo dnrgiego slopnia ub W sbsunku prżysposobjen a, op ek lub kulateli,
WykonUiącymi W imi€niu

a)
b)
c)
d)
2
1
1)

Wymagania kwalifikacyjne dolycząc€ psycho]oga doradcy żawodowego, pracownika socja n€go klóre musżą być
przez ofercnia spełnlon€ łączn e ]są kyteriam] obligatoryjnymi
Wymagania dolycżące

d o

rad

cy zawodoweqo:

2)
3)

Wyksztalc€n]e Wyższe kierurkowe ub Wyższe/zawodowe Wlaż ż Ukońcżonymi studiami podyplomowymi W zakesie
doradzlwa zawodowego ub Wykszlałcenie Wyższe oraz ceńyfikaly zaśWadcz€nia ceMkatylzaśW adcz€nia olaz inlre
dokUnrenty umożliW ające prowadzenie doladzlwa żawodoW€go
ri n mum 3 l€tn e dośWiadczenie W zakles]e śWadcżenia doradztwa zawodowego d a osób zag roźonych Wykluczeniem
społecznym i żawodowym
zrcalrzowanie minimum 200 godżn woslalnich 3 ]ala6h usług W zakresi€ doEdztwa zawodowego indywdualnegoi/Ub

2
1)

Wymagan]a dotyczące psychologa:
Wykszlałcenie Wyższ€_ ukończor€ 5,|€inie

grupowego

§tudia zakończone dyplomern magslla psychologi

Prokn wspólfrnansawany pąez Unię Eurcpejskąza środków Eurapejskięgo Funduszu spałecznego

str. 3

l

-4z*
PoDxARPAcxl:

EuroPejskie

3

m]nimum

2)

wyklucz€nj€m

ą
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Woiewodzkj użąd Placy

uni"ru.opłrł"i,i,l
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L

etnie dośWiadczenie W zakesie śWiadcz€nia doradztwa psychologicznego dla osób żagrcżonych
społecznym i zawodowym

zlealizowane mr]rnum 200 godzin

W

oslalnlch 3 atach lsług

W

zaklesie doradżlwa żawodow€go:

indnvidua]nego /|ub

gr!poweg0
Wymagana dolycząc€ pracown ka soc]a]iego
uirawilenia co wyionywania zawodu pracownika soc]alrego- zgodnle z uslawa ustawą z dnia 12 riarca 2004 rcku o
pómocy społeczn{ (bist jedn Dz,U, zdnia 30 slyĆzn]a 2015r, poz 163 z późn zm,) olaz U§taWą z dr]a 16
luteoo2o07i,oznrian euslaw} o pomocy społeczn6j(Dz U, Nr48 poz,320),
minirnum 3Ieinie doś\łiad;zenieW zakresi€ świdczenia pracy socjalnej na rzecz osób zaglożonych Wykllczenjem

3
1)

społecznym zawodoĘm

Pozostałe wymagania
prowadzene działanościgospodarcże] W obszaĘe obięlyli prz€dniolenr

zamóWienia, dotyczy olercnlóW,
prcWadzących jednoosobową działalnośógospodarczą (lj osób składających 0f€Ą ]ako osoby samozakudniore oraz
bsol wspoipraÓ,llącycn w roiumeriu usljwy z dna 13 paźdz]efnlka 1998 l, o syst€mie Ub€zpi€czeń społecznych) a
lakże pozoslałych ofercntóW prcWadzących dz ała nośćgospodarczą
'
W prżypadku olerentóW os'ób fizycznycn osób samozairudn onych (ii, składaiących ofeńę dotyczącą osobisiego
śWiad;nia Usługi przez właścicieiŹpoim otu - jednoosobowe] dz|ala|nościgospodalczej) oQz_osób Wspólp€c!]ących
żasbżega
W rozurnenu lsialvy ż di]ia 13 paidzernka 1998 l, o syslemie Ubezpieczeń społecznych zamewiający
jzacji poEdniclwa zawodowego psycholog]cznego i
WyĘznie osob sle Wykonywan e pźedmiotu Uslug , dotyczącego rea

1)

zgodnie ż
ńez oferenta posiadać będą stafu§ pelsoneiu prcjeklu
jakresie'kwd fikówa ności
Regionanego,
Rozwoju
Flnduszu
ńaftóW W ramach Eurcpejskego
'wivczńvmi'wFUroUsżJ
sooleL7reqo olaz FurouszJ spójrości.ra ala 20'r'-2020'
Eurcpejskego

sóqlnego q, wytońawc} usługi Wskazani

ą

Pożostawan;e W okresje rea ]zacji pżednriotu zapytan a olerlow€go

jako: rcalizacja przedmofu zamówiena W rn]ejscu
pż€dslawiany

vll

pelnejdyspozycy]nośc Zamaw aląc€go lozumlane
Zamawiającego, W opalcu o

Zafi]awiającego hamonogram

Dokum6nty, które nalezy źalącryć do rkładanejofeń
Aktua|ny

1,

na b eżąco plz€z

W

icżase ściśeokreślonyri prż€z

odps z ceniralne] ewidencji iinfomacj o dzałainoścjgospodarczej - ni€ dotyczy osób lizycznych składających

ofertę

ł

ośWiadczenie o §pełnianiu WarunkóW Udzjału pośtępowaniu Załącznik nl 2
zaIącznik nl3
3, Óiwiadczenie o b'raku powązań osobowych lub kapii;łowych pomĘdzy Wykonawcąa Zamawiającym przednlol zamóWienia na które
będżie
pzeż
wykonywała
kiora
osobę
3
]aiach
usIug
,ieat
ro**ycn
*
oitaln]ch
4. ńyiaz
Wykonawra sklada ofertę - załącznik nl4
załącżniknr 5
5 CV min 1 osoby zdolnejdo wyk;rania każdeiz częścizamóWien a na klórc Wykonawca §kłada ol€ńę
6, nne Wymienione Wżapytan u oleńov/ym
2

xlll

lvliejsce itemin żłożeniaofeń

1

Rozwoju
olertę najeł złożyćdo dnia 17,11 ,2016l. do godz 15 30 W si€dzbie Zamawlającego: slowaąszenia Na Rzecz
PoWalu Ko]buszowskiego , N L', 36100 KoLbuszowa, ul Jana PaMa L 8.
1) osobiście - W siedz]bijsbwaąsz€nia Na Rzecż RozMju PoW alu Ko buszowsk ego "N ]!', L]l Jana PaWIa ll 8, 36 1 00
Kolb!szowa,
.NlL'''
U|' Jana
2) W ionnle pis€mnej (poczta Ub kUer) na adrcs| stowarzyven]e Na RŻecz Rozwoiu PoWialU Kolb!szowskiego
z
dopiskiem
ofeiry)
Pawla l 8, 36'-i00 Kolbuszowa (czy §ię data Ęlywu pżed lerminern zIożenLa
"Plo]ekt

'

3)
4)

współinansówany pzez lJr ę Europejsłą w ramach Reg onalnego PrograrnL] opeBcy]nego Wopwodżtwa na lala 2014-2020
do zm in- łońp|ełsowy plogram leintegrac] społecżno-zawodowej
Oferta na usIugi Śziolenlowe w ramaól prqektu
""Drogi
pow
z W Bmach centrum lnlegracj spo{ecznej ,,
z
aŃ
[olbusżowskiego
społecznym
o§ób zag rożoŃch Wyk uczen em
oryginany podpis Wykonawcy na adrcs: nil@iolbuszowa pl W tylule
pocztą Óekboń]cznąw iormie sc;nu zawieąącego
'",-Dioga
d; zrn an- kompe\sowy ploglam rcinteqlac]] spo{eczno,zawodow€]
iralezy zaznaczyć, ze oierta doĘczy plo]ektu
powłu
kolbuszows[Lego ż W lamach cenlrurn ntegrac]i spolecżne] ,
osób iagrozonyih wyk|uczeniem'spółecznym z
oferly którc

Ęlynąpo tem

ą osoby uprawnione
Iax: 17

n e nie

do

będąblane pod uwagę

kontakbw Jacek

silkołel]

|1712270-258,

e,ma

l

n @kolbuszowa pl,

221a258.
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x Kryterium oceny ofeń
1,

2

cena-60%, doświadcżene 40%,
sposób obliczenia kryterióW
Kryt€nUrn

1) cena| najniższa oierowana cena brutto ża jedną

godzinę potadnictwa indywidualnego/grupowego Wzł

spośród złożonych ofert /cena badanej ofeńy brutto x 60%
2) DośWiadczenie 40%
a) częśći llzarnóWien a

=

punktacja oferty W kryterium,

Liczba przeptowadzonych godzinę poradnictwa zawodowego lub p§ycho]ogicznego
indywidualnego ilub grupowego badanej ofeńy W ostatnich 3latach /najwyż§za Liczbę
pżeptowadzonych godzinę poradnictwa zawodowego lub psycho]ogicznego, indywidualnego i lub

grupowego badanej oleńy

W

ostatnich 3 latach x 40 %

b) częśćl|lzamóWienia
Liczba lat dośWiadczenia W zakre§ie
Wykuczeniem §połecznym

c)

i

=

punktacja oferty W kryle um

śWiadczeniapracy socjanej na zecz o§ób zagrożonych
zawodowym/ najwyższą liczbę
dośWiadczenia W Zakresie

lat

śWadczenia pracy §ocja nej na Recz o§ób Zagrożonych Wyklt]czeniem społecznym i zawodowym X
40 % = punktacja ofeńy W kryterium
Maksymalna liczba punklóW| kryter]um l - 60 punkióW, kryterium ]l - 40 punktóW; ]ąĘn]e 100
punktóW

3, sposób obliczenia ceny, Waluta

1) Pzed

2)

3)
4)
5)

obliczeniem ceny ofefiy Wykonawca dokładnie i szczegołowo powinien zapoznac slę

z opisem pżedmjotu zamóWienja,

Wykonawca poda W formulażu ofeńowym, któlego Wzór stanowi Załącznlk nr 1 do Zo, cenę Za
plzeprowadzenie iednej godziny poradnictwa indywidualiego/glupowego Z podziałem na części
ZamóWienia, oraz cenę łączną Za pżeprowadzenie
podziałem na części zamóWienia,

za

zlea|izawanie pęedmiotu zamóWienia z

Podana cena musi obejmować Wszystkie koszty z wiĘane z rcaiizacją przedmiotu niniej§zego
ZamóWienia W sposób ina Warunkach Wskazanych W Zo Z U\Ą|zględnieniem W§zystkich opłat
i podatkóW {także od lowalóW i U§ług),
cenę ofeńy należy ustalić W złotych polskich, Z dokładnośc]ądo dwóch miejsc po pżecinku, Wszysik]e
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będąW Walucle PLN,
Wsżyslkie ceny określone pżez Wykonawcy zo§taną ustalone na okres obowiązywania Umowy
i nie będąpodlegałyzmian0m (Waloryzacji),

xl lnformacje końcowe

1

2

Do niniej§zego zapytania ofeńowego nie mają Za§tosowania pżepisy ustawy Z dnia 29 stycznia 2004r,
PIaWo zamóWień pub|icznych (iekstjednolity Dz, U z2013l.,poz,ga7 zpóźn. Zn,),
zanawiąący zaslrzega sobie prawo do odwołania postępowania ]ub uniewaźnienia jego Wyniku bez
podania pĘyczyny,

3. Na kaźdym elape realizacji zamóWienia zamawiający zastlzega sobie plawo możliwościkontrol]
oceny zaproponowanych rozwiąZań olganizacyinych W zakre§ie przedmiotu zarnóWienla.
po Wybolze najkolzystniejszej ofeńy zamawiający zawiadamia Wykona,,lcóW, którzy złożyii
ofeńy

4. Niezwłocznie

xll zmiany warunków umowy
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1, Zamawiający pzewiduje nrożliwośćWp[owadzen a istoinych zmian postanowień zawadej umowy
z Wybranym Wykonawcą W stosunku do treścioferly, na podstawie kiólej dokonano Wyboru
Wykonawcy,

2, Dopu§zczalne będązmiany, dotycżące W szczególnościi

i

1) zmiany

i

jakjchkolwiek rozpolządzeń
pżepisóW innych dokumentóW, W tym dokun]entóW
programowych Regionalnego Ptogtan]u operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,
mającycn WpłyW na realizację umowy;
zmianyterminu iharmonogramu realizacj usług z przyczyn n ezaeżnych od Wykonawcy;
o§tatecznej ilości godzin doradztwaiporadnictwa do zrealizowania;

2)
3)
4) zmiany

organizacy]nej polegającej

na

zm]an

e

osób, WykonawcóW

i

innych

podm]otóW

Współpracujących plzy realizacj] ZamóWienia pod WarUnkiem, że ch uplawnienia i dośWiadcz€nie
nie sąniż§ze od tych, jakie posiadają podm oty zamieniane,
3, Zmiany te mogą nastąpió ż przyczyn organizacyjnych pod Warunklem, że WW, o§oby §pełniają Wszysik e

4

Wymogi Wynikające z zapytania ofeńowego i złożonejofeńy,

Wsze|kie zmiany

] uzupełnienia do urnowy zawartej z Wyblanym Wykonawcą mu§zą być dokon}wane W
folB]ie pisernnych aneksóW do umowy podpisanych pEeZ obie strony, pod rygor€m nieważności

xlIlZałącżniki;
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2
3
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Formulaą ofeńowy - żalączn]k nr 1
ośWiadczenie o spełnianiu WarunkóW udziału W postępowaniu Załącznik nr 2

ośWiadczenie o braku powiązań osobowych
a Zamawiającym - załącznik nr 3
Wykaz dośWiadczenia - załącznik nr 4
Zycorys zawodowy trenela - załącznik nr 5

ub
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lałowych pomiędzy Wykonawcą
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