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Nr postępowania 05/ZK/EU/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa, woj. 

opolskie, tel. 77 43335 56, Faks 77 4336746

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017r., poz. 1579) ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 

EURO i jest prowadzone w oparciu o uregulowania wewnętrzne obowiązujące 

u zamawiającego oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

KOD CPV: 80510000-2

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie łącznie cyklu szkoleń dla czterech 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w następującym zakresie:

1. „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - I stopień

2. „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"- II stopień 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w ZAŁĄCZNIKU NR 1.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

A) Termin wykonania zamówienia:

> Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - I stopień: termin rozpoczęcia 

szkolenia: kwiecień 2018 roku, zakończenie : czerwiec 2018 roku;

> Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - II stopień: szkolenie ma zakończyć 

się najpóźniej do czerwca 2019. W II stopniu udział będą brały osoby, pracownicy 

Zamawiającego, którzy uprzednio ukończą z wynikiem pozytywnym szkolenie z 

zakresu I-go stopnia



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe 

warunki udziału w postępowaniu:

a) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca wykaże, że posiada we wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub KRS kod działalności PKD: 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne 

formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)

b) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku.

c) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

> Wykonawca wykaże, że: w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował min. 1 szkolenie 

zbieżne rodzajowo z przedmiotem zamówienia i poda jego wartość, przedmiot, 

datę wykonania i odbiorcę oraz załączy dokument potwierdzający że usługa 

została wykonana lub jest wykonywana należycie (np. referencje, faktura);

> Wykonawca wykaże, że zawartość merytoryczna (program) szkolenia odpowiada 

wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym szkoleń 

z tego zakresu, wydanym na podstawie art. 5 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy (Dz.U. 2015, poz. 1390).

> Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą (wykładowcą), 

zdolną do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wytycznymi wydanymi na 

podstawie art.5 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (Dz.U. 2015, poz. 

1390), która będzie posiadać:

a) wykształcenie zgodne z tematyką szkolenia;

b) doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu przedmiotu 

zamówienia;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na 

zasadzie: spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełniania jakiegokolwiek warunku udziału 

w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
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6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany załączyć: *

a) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego.

b) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

> wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru, faktury) - ZAŁĄCZNIK 

NR 2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 

w powyższym wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane 

należycie.

> wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - ZAŁĄCZNIK NR 3 oraz CV 

(życiorys zawodowy) tych osób potwierdzający ich kwalifikacje,

> Do oferty należy dołączyć program szkolenia, z którego będzie wynikać, że spełnia on 

wytyczne wydane na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (Dz.U. 

2015, poz. 1390)

7. KRYTERIA OCENY OFERT:
Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

KRYTERIUM CENY - WAGA 60%

r ■min (C) Cena - gdzie:
C-kryterium ceny,
C.min. -  najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert; 
C.of -  cena w aktualnie analizowanej ofercie.

c = x

KRYTERIUM KWALIFIKACJE KADRY DYDAKTYCZNEJ - WAGA 10%
. (K) Kwalifikacje kadry dydaktycznej

K = maks. 10 pkt

(15 pkt otrzyma ten Wykonawca, który do realizacji zamówienia 
zaproponuje w ocenie zamawiającego najbardziej 
wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia - ocena zostanie dokonana na 
podstawie dokumentów przesianych przez Wykonawcę -  

życiorys (C V) wykładowcy/ trenera, w tym: ilość
przeprowadzonych szkoleń, wykształcenie oraz dokumentów 
potwierdzających zdobyte kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe wyszczególnione w życiorysie (CV) wykładowcy/ 
trenera.
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KRYTERIUM ASPEKTY SPOŁECZNE - WAGA 30% (A)

Punkty za kryterium A przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za 
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako aspekty społeczne. W związku z wymogami 
w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający 
określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert - aspektów społecznych, 
w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.

Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do 
realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, 
która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:

A) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));

B) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.);

C) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających 
trudności w integracji ze środowiskiem;

D) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);

E) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2015 r. poz. 163, z późn. zm.)); osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 
r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);

F) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

G) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym 
do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum 1A etatu) na czas realizacji 
umowy. Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. aspektów społecznych" - 
zał. nr 6.

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie 
dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających 
zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby 
zatrudnionej).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
> spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna - 30 punktów;
> brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 30 pkt.

PUNKTACJA CAŁKOWITA



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

PC = C + K + A
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Za najkorzystniejszą 
ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska zgodnie 
z powyższymi kryteriami oceny ofert najwyższą liczbę punktów.

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

a) Ofertę (w tym formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 należy złożyć w siedzibie 

zamawiającego tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji 

Narodowej la, 48-300 Nysa, w terminie do 09 marca 2018 roku, do godziny 

10:00. Ofertę można składać drogą pocztową (liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego), przesyłką kurierską, osobiście.

b) W przypadku przygotowania oferty w wersji papierowej Wykonawca powinien umieścić 

jąw zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny 

widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: „Postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia
i i  i i

c) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią 

Wykonawcy.

d) Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewelina Urbaniak, tel. 

77 433 35 56, e-mail: e.urbaniak@ops-nysa.pl

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

f) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane 

przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

g) Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane, a Zamawiający nie będzie wzywał 

Wykonawcy do ich uzupełnienia, a oferta zostanie odrzucona.

h) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert.

i) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyn.

9. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA:
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a) O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 

o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu 

zawiadomienia o wyborze oferty - ZAŁĄCZNIK NR 5.

10.INFORMACJE DODATKOWE:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert wariantowych;

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych;

c) Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane, a Zamawiający nie będzie wzywał 

Wykonawcy do ich uzupełnienia, a oferta zostanie odrzucona;

d) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podania przyczyn.

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykaz zrealizowanych usług.
3. Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.
4. Formularz ofertowy.
5. Wzór umowy.
6. Wzór umowy o przetwarzanie danych osobowych.
7. Oświadczenie o spełnianiu aspektów społecznych

DYREKTOR 
OśrodfC" ' sccnsj

28 luty 2018 roku

/Za twierdzam/


