Nr sprawy: MCPS.ES/MP/351-1/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 EURO (bez VAT)

1. Zamawiający Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty
na przedmiot zamówienia:
Świadczenia usług związanych z prowadzeniem konsultacji naukowych dla Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej w zakresie opracowania modelu współpracy między służbami
pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów w ramach projektu pt. „Liderzy
kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5
Skuteczna pomoc społeczna.
2. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020 r.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie, Warszawa oraz:
 Radzanów (powiat białobrzeski),
 Sarnaki (powiat łosicki),
 Stara Kornica (powiat łosicki),
 Wiązowna (powiat otwocki),
 Słupno (powiat płocki),
 Przasnysz (powiat przasnyski),
 Grębków (powiat węgrowski),
 Stoczek (powiat węgrowski),
a także województwo podkarpackie, lubelskie,
makroregionalne).
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4. Zakres zamówienia:
Konsultant naukowy będzie miał za zadanie wsparcie dotyczące opracowywania modelu
współpracy służb pomocy społecznej z terenu gmin wiejskich z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz podmiotami z innych sektorów na rzecz osób wspieranych przez pomoc
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społeczną z gmin wiejskich województwa mazowieckiego :
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Radzanów (powiat białobrzeski),
Sarnaki (powiat łosicki),
Stara Kornica (powiat łosicki),
Wiązowna (powiat otwocki),
Słupno (powiat płocki),

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca realizacji zamówienia. O zmianie miejsca Zamawiający poinformuje
Wykonawcę niezwłocznie od powzięcia informacji.





Przasnysz (powiat przasnyski),
Grębków (powiat węgrowski),
Stoczek (powiat węgrowski).

W ramach konsultacji ma zostać wypracowany model ww. współpracy. Konsultant naukowy będzie
wspierał (nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu badawczego, w tym badań fokusowych)
proces badawczy dotyczący zbierania danych na temat potrzeb pomocy społecznej
w gminach wiejskich, wykona analizy (praca metodyczna w siedzibie Zamawiającego dotycząca
danych oceny zasobów) i weryfikację wypracowanych założeń dotyczących modelu współpracy,
prowadzonych badań, zapotrzebowania, dokona raportowania przebiegu badań. Konsultant
naukowy będzie również brał udział w spotkaniach Zespołu ds. opracowania modelu
współpracy oraz spotkaniach makroregionalnych w innych województwach (podkarpackie,
lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie) dotyczących opracowywania modelu współpracy, a także
wspierał tworzenie Szkoły kooperacji – platformy edukacyjnej dotyczącej współpracy. Konsultacje
i doradztwo naukowe odbywać się będą mobilnie tj. w terenie – w gminach i powiatach
oraz stacjonarnie, a także e-mailowo i telefonicznie w zależności od rzeczywistych potrzeb.
Konsultant naukowy w latach 2018-2020 ma do przepracowania do 900 godzin konsultacji
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naukowych , z czego:
 do 270 godzin konsultacji naukowych w 2018 r., tj. ok 54 h/msc;
 do 360 godzin konsultacji naukowych w 2019 r., tj. ok 30 h/msc;
 do 270 godzin konsultacji naukowych w 2020 r., tj. ok 30 h/msc.
Szczegółowy harmonogram konsultacji będzie ustalany na bieżąco z Zamawiającym i wybranym
do realizacji zamówienia Wykonawcą. W ramach projektu Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów
dojazdu na konsultacje naukowe w gminach oraz na spotkania makroregionalne związane
z projektem, od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania spotkań. Czas dojazdu na spotkania
do gmin i powiatów i na spotkania makroregionalne nie będzie wliczany w godziny konsultacji.
Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie jedynie za czas faktycznych konsultacji lub udziału
w spotkaniu makroregionalnym. Koszty noclegów i wyżywienia Wykonawcy podczas spotkań
makroregionalnych będą pokrywane przez Zamawiającego.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest:
Małgorzata Pawluczuk,
tel. (22) 622 42 32 w. 39,
mail: malgorzata.pawluczuk@mcps-efs.pl
6. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:
1) osoba uczestnicząca w wykonaniu przedmiotu zamówienia posiada wykształcenie wyższe;
2) osoba uczestnicząca w wykonaniu przedmiotu zamówienia posiada min. 3 lata
doświadczenia zawodowego, w tym w pracy analitycznej/badawczej;
3) osoba uczestnicząca w wykonaniu przedmiotu zamówienia posiada znajomość metod
i technik badań socjologicznych.

2

Pod pojęciem godziny konsultacji naukowych należy rozumieć godzinę zegarową – 60 minut.

Zamawiający do wykonania przedmiotu zamówienia zgłosić może jedną osobę. Wykaz osoby
uczestniczącej w wykonaniu przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
7. Sposób dokonywania oceny oferty:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
przedstawionych kryteriów oceny ofert:

dokona

oceny

ofert

na

podstawie

poniżej

1) Kryterium 1 „Cena” – waga 60% (maks. liczba punktów do uzyskania wynosi 60).
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty wg wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
---------------------------------------------------- x 60 = liczba pkt
Cena brutto badanej oferty

2) Kryterium 2 „Stopień naukowy” – waga 20% (maks. liczba punktów do uzyskania
wynosi 20). Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty wg następujących
zasad:
20 punktów zostanie przyznanych za stopień naukowy co najmniej doktora
lub wyższy z obszaru nauk społecznych3 – dziedzina nauk społecznych

3) Kryterium 3 „Publikacje” – waga 20% (maks. liczba punktów do uzyskania wynosi 20).
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając punkty wg następujących zasad:
4 punkty zostaną przyznane za każdą wykazaną publikację z obszaru nauk
społecznych4 – dziedzina nauki społeczne, opublikowaną w formie książki
autorskiej lub pod redakcją oraz 1 punkt zostanie przyznany za każdy
wykazany autorski artykuł opublikowany w czasopiśmie z obszaru nauk
społecznych5 – dziedzina nauki społeczne

Ocena oferty stanowić będzie sumę punktów z Kryterium 1, Kryterium 2 oraz Kryterium 3.
Punkty przyznawane w Kryterium 2 oraz Kryterium 3 będą na podstawie informacji zawartych
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
8. Oferta powinna zawierać:
Oferta powinna zawierać cenę (określoną w PLN z VAT) oraz informacje zawarte w formularzu
oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferent może podać tylko jedną cenę
(określoną w PLN z VAT).
9. Sposób złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego, w zamkniętej kopercie/opakowaniu z adnotacją:
„Zapytanie ofertowe nr sprawy MCPS.ES/MP/351-1/2018 do zamówienia świadczenia usług
związanych z prowadzeniem konsultacji naukowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
w zakresie opracowania modelu współpracy między służbami pomocy społecznej a podmiotami
i jednostkami z innych sektorów w ramach projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179 poz. 1065).
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ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”

Każdy oferent może złożyć jedną ofertę w postępowaniu.
10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2018 r., do godziny 10:00 pisemnie na adres: Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej, 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A lub złożyć osobiście w
siedzibie Zamawiającego. W przypadku wysyłki pocztowej za datę złożenia oferty uznaje się datę
wpływudo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
11. Wybór oferty:
Otwarcie ofert odbędzie się 19.07.2018 r., o godzinie 10:15 w siedzibie Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, Warszawa 02-002, sala konferencyjna (VI p.).
O wyborze najkorzystniejszej oferty Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej poinformuje
wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w pierwotnie
złożonych ofertach.
Oferent którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy. Niestawienie się w wyznaczonym miejscu
i terminie upoważnionego przedstawiciela Oferenta może zostać potraktowane jako odstąpienie
Oferenta od zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający wybierze kolejnego Oferenta
z rankingu punktowego bez przeprowadzenia nowego postępowania.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania
ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Informację o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
zamieszczono zapytanie ofertowe – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert, albo zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty – w przypadku
unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
12. Klauzula informacyjna RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, zwany dalej „MCPS”.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail
iod@mcps.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy, będą przetwarzane
w następujących celach:
a) związanych z zawarciem i realizacją umowy
b) związanych z dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań
c) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz,
sporządzania raportów i statystyk
d) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi
e) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
f) archiwizacji

g) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
4) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy
b) udzielona zgoda
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
d) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana
pisma i wnioski
5) Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) procesorom w związku ze zleconymi przez MCPS działaniami realizowanymi
w imieniu MCPS
b) kontrahentom i podmiotom współpracującym
c) firmom szkoleniowym
d) firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
e) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
f) Podmiotom kontrolnym i nadzorczym
g) Organom egzekucyjnym
h) Podmiotom obsługującym benefity
i) Podmiotom świadczącym usługi medyczne
j) Bankom.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest
obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które mogą obligować MCPS do przetwarzania danych przez
określny czas (np. 7 lat od rozwiązania umowy z uwagi na przepisy prawa
podatkowego)
b) okres, który jest niezbędny do obrony interesów MCPS
c) okres na jaki została udzielona zgoda
8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
b) sprostowania danych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych
9) Ma Pani/Pana prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano
na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
10) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez MCPS, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11) MCPS nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe"
lub na skrzynkę iod@mcps.com.pl.
13. Inne:
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziałów w postępowaniu.
Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z tytułu otrzymania zaproszenia do udziału
w postępowaniu oraz przygotowania i przesłania swojej oferty.

Załączniki:
1. formularz ofertowy
2. wykaz osoby uczestniczącej w realizacji przedmiotu zamówienia
2. wzór umowy

