Skrzynka, 08 listopada 2017 r.
SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ WSNRROW/ RPWP.07.01.02-30-0101/ 16/ 2017

Szanowni Państwo
Powiat Wrzesiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w partnerstwie z
Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje projekt pt.:
„Jesteśmy aktywni”, nr RPWP.07.01.02-30-0101/16, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie
7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe).
W związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia zgodnie
z przedstawioną poniżej specyfikacją, uprzejmie proszę o podanie cen usług określonych w
punkcie 4 (przedmiot zamówienia).
1. Zamawiający:
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Tel./fax: 63-2765705
e-mail: wsnrrow@onet.pl
www.wsnrrow.pl
2. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych: Pani Iwona Płocka, Prezes Zarządu, tel./fax: 63-2765705, e-mail:
wsnrrow@onet.pl
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe
CPV: 79140000-7 – doradztwo prawne i usługi informacyjne
CPV: 79100000-5 – usługi prawnicze.
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Część I:
Warsztaty dla wszystkich Uczestników projektu (200 osób), których celem jest uświadomienie
grożących niebezpieczeństw ze strony podmiotów próbujących wykorzystać naiwność i
bezradność osób wykluczonych społecznie, wyrobienie umiejętności radzenia sobie w
kontakcie z różnymi instytucjami na temat:
- zagrożeń w sieci,
- załatwiania spraw urzędowych,
- jak unikać para banków.
Warsztaty prowadzone będą przez specjalistów mających doświadczenie zawodowe z zakresu
wskazanych dziedzin, w tym:
- psychologów pracujących z ofiarami oszustw,

- informatyków, którzy przedstawią działanie groźnych aplikacji służących przekazywaniu
danych osobowych,
- pracowników służb mundurowych, którzy wskażą najczęściej popełniane przestępstwa
dotyczące wyłudzeń.
Zajęcia prowadzone będą w grupach: 19 grup średnio po 11 osób, w wymiarze 12 godzin na
grupę, w systemie: 2 dni po 6 godzin.
Przewidywana liczba godzin zajęć – 228 godzin.
Termin: grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Część II:
Poradnictwo prawne – przeznaczone dla 60 osób z otoczenia Uczestników projektu (tj. osób z
niepełnosprawnościami) w wymiarze: 4 godziny na osobę (2 spotkania po 2 godziny).
Przewidywana liczba godzin poradnictwa – 240 godzin.
Termin: grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Część III:
Zajęcia grupowe (spotkania) o tematyce z zakresu terapii uzależnień ukazujące złe
przyzwyczajenia społeczności. Spotkania te będą otwarte dla społeczności lokalnej (ok. 30 osób
na zajęciach).
Przewidywana liczba godzin zajęć – 12 godzin (4 dni po 3 godziny).
Termin: grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Część IV:
Zajęcia grupowe (spotkania) z dietetykiem – ukazujące złe przyzwyczajenia społeczności.
Spotkania będą otwarte dla społeczności lokalnej (ok. 30 osób na zajęciach).
Przewidywana liczba godzin zajęć – 12 godzin (4 dni po 3 godziny).
Termin: grudzień 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Zamawiający zastrzega, iż harmonogram prowadzenia wszystkich wyżej wymienionych zajęć
może ulec zmianie w celu dostosowania do potrzeb Uczestników Projektu.
Dodatkowe informacje:
Uczestnikami projektu są osoby bierne zawodowo (łącznie 200 osób), zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, zamieszkałe zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu
wrzesińskiego w gminach Września, Miłosław, Nekla, Kołaczkowo – gmina wiejska i Pyzdry,
w tym:
- osoby z niepełnosprawnościami (zarówno w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z
zaburzeniami psychicznymi),
- obecni i byli wychowankowie OWDiR w Kołaczkowie oraz osoby usamodzielniające się.
Dodatkowo ze wsparcia będzie mogło skorzystać 60 opiekunów osób niepełnosprawnych
biorących udział w projekcie.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Usługi realizowane będą na terenie powiatu wrzesińskiego (w miejscach zrekrutowania
Uczestników) w okresie od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.
7. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy/ów:
Oferty mogą składać osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (wymagany dyplom ukończenia uczelni wyższej na
kierunku zgodnym z przedmiotem usługi/ zamówienia),
- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie usługi/
zamówienia (weryfikowane na podstawie CV oraz ew. referencji, listów intencyjnych),
- posiadanie uprawnień do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia (jeśli
wymagane),
- mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i ich otoczeniem
(weryfikowane na podstawie CV oraz ew. referencji, listów intencyjnych),
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych
zainteresowanych prowadzeniem zajęć grupowych, wymagany jest wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych (RIS).
8. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
- wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług,
zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- prowadzenia poprawnej dokumentacji zajęć na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego
i jej terminowego przekazywania do biura projektu,
- przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym
Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości,
- przesłania w terminie 7 dni od zakończenia realizacji usługi dokumentów potwierdzających
jej prawidłowe wykonanie,
- prowadzenia dodatkowych czynności administracyjnych związanych z realizacją zajęć, w
tym: rozprowadzania wśród Uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego,
ulotek i materiałów reklamowych dotyczących wdrażanego projektu, zbierania od Uczestników
dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach (zaświadczenia i oświadczenia),
sporządzania dokumentacji odbioru materiałów dydaktycznych przekazanych Uczestnikom,
oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie
z wytycznymi Zamawiającego, oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego.
9. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego
(załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z następującymi załącznikami:
- dyplom/y ukończenia uczelni wyższej na kierunku zgodnym z przedmiotem usługi/
zamówienia osób zainteresowanych świadczeniem usług (trenerzy, prawnicy),
- Curriculum Vitae (CV) osób zainteresowanych świadczeniem usług (trenerzy, prawnicy),
- ew. referencji, listów intencyjnych,
- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą lub osób prawnych zainteresowanych prowadzeniem zajęć
grupowych,
- dokumenty rejestrowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
lub osób prawnych.
Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione.
b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne
obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.
c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie
zamówienia.
d/ Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej do Zamawiającego na
adres:
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
e-mail: wsnrrow@onet.pl

e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.
f/ Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 r. do godziny 16.00.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz
za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.
i/ Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych (w odniesieniu do
poszczególnych części zamówienia).
j) Niniejsza wycena służy rozeznaniu rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
k) Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm).
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
NR 1/ WSNRROW/ RPWP.07.01.02-30-0101/ 16/ 2017

1. Zamawiający:
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Tel./fax: 63-2765705
e-mail: wsnrrow@onet.pl
www.wsnrrow.pl
2. Wykonawca:
1.Imię i Nazwisko/Nazwa ……………………………………………….……………………...
2. Adres ………….………………………………………………………………………. …….
3. Tel./Fax. ……………….…………………………………………………………………. …
4. REGON …………………………………. 5.NIP …………………………………………..
4. E-mail …………………………………………………………………………………. …….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ WSNRROW/ RPWP.07.01.02-30-0101/ 16/ 2017 z
dnia 08 listopada 2017 r., w związku z realizacją projektu pt.: „Jesteśmy aktywni”, nr
RPWP.07.01.02-30-0101/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata
2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja,
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe), oferuję wykonanie:
1/Część I zamówienia w wysokości*:
Kwota brutto w PLN za 1 godzinę zajęć:…………………………………………………
słownie:…………………..……………………...……………………………………….)
228 godzin zajęć x ………….. PLN za 1 godzinę ꞊ …………..………... PLN brutto
słownie:…………………..……………………...……………………………………….)
2/Część II zamówienia w wysokości*:
Kwota brutto w PLN za 1 godzinę zajęć:…………………………………………………
słownie:…………………..……………………...……………………………………….)
240 godzin zajęć x ………….. PLN za 1 godzinę ꞊ …………..………... PLN brutto
słownie:…………………..……………………...……………………………………….)
3/Część III zamówienia w wysokości*:
Kwota brutto w PLN za 1 godzinę zajęć:…………………………………………………
słownie:…………………..……………………...……………………………………….)
12 godzin zajęć x ………….. PLN za 1 godzinę ꞊ …………..………... PLN brutto
słownie:…………………..……………………...……………………………………….)

4/Część IV zamówienia w wysokości*:
Kwota brutto w PLN za 1 godzinę zajęć:…………………………………………………
słownie:…………………..……………………...……………………………………….)
12 godzin zajęć x ………….. PLN za 1 godzinę ꞊ …………..………... PLN brutto
słownie:…………………..……………………...……………………………………….)
*Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako
płatnika (w kwocie zawiera się również dojazd na zajęcia w powiecie wrzesińskim)

Oświadczam, że:
a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
c/ posiadam co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie dotyczącej
realizowanego projektu oraz uprawnienia i kwalifikacje umożliwiające wykonanie
zamówienia;
d/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania
zamówienia;
e/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
f/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
g/ spełniam wszystkie wymagania Zamawiającego określone w pkt 7 niniejszego zapytania
ofertowego.
Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie
z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.
Do oferty załączam:
- dyplom/y ukończenia uczelni wyższej na kierunku zgodnym z przedmiotem zamówienia,
- Curriculum Vitae (CV),
- ew. referencje, listy intencyjne,
- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą lub osób prawnych zainteresowanych prowadzeniem zajęć
grupowych,
- dokumenty rejestrowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
lub osób prawnych.

………………………………
Miejscowość, data

…..………………………
Podpis Oferenta

