MCPS.ES/LG/351-2/2018
Nr sprawy

Warszawa, dnia 27.06.2018 r.

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:

Przeprowadzenie coachingu indywidualnego i/lub grupowego dla pracowników Powiatowych Centrum Pomocy
Rodziny (PCPR) oraz Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) z następujących gmin wiejskich i powiatów z terenu
woj. Mazowieckiego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gmina Radzanów / Powiat Białobrzeski
Gmina Sarnaki / Powiat Łosicki
Gmina Stara Kornica / Powiat Łosicki
Gmina Wiązowna / Powiat Otwocki
Gmina Słupno/ Powiat Płocki
Gmina Przasnysz / Powiat Przasnyski
Gmina Grębków / Powiat Węgrowski
Gmina Stoczek / Powiat Węgrowski

w zakresie opracowania modelu współpracy między służbami pomocy społecznej a podmiotami
i jednostkami z innych sektorów (Policja, Sądownictwo, Edukacja, Kultura, Zdrowie itp.),
w wymiarze średnio 12h na 1 Animatora. Maksymalnie 168h coachingu.
2.

Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31.12.2018 r.

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi
dotyczące przedmiotu zamówienia:
Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest:
Larysa Gojło, tel. (22) 622 42 32 wew. 39, e-mail: larysa.gojlo@mcps-es.pl
4. Kryteria oceny ofert w odniesieniu do zamówienia:
Kryterium nr 1 - Cena oferty - waga - 60%
Kryterium nr 2 - Doświadczenie - waga - 30%
Kryterium nr 3 - Specjalizacja - waga - 10%
Zamawiający w Kryterium nr 1 „Cena” będzie oceniał oferty przyznając punkty wg wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------------- x 60 = liczba pkt
Cena brutto badanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach Kryterium nr 1 wynosi 60.
Zamawiający w Kryterium nr 2 „Doświadczenie” będzie oceniał oferty analizując doświadczenie
Wykonawcy przyznając punkty wg następujących zasad:
- udokumentowane 100h (ponad 100h wymienionych w pkt. 5) przeprowadzonego coachingu: max10 pkt
- udokumentowane doświadczenie w coachingu pracowników pomocy społecznej:

10 pkt

- udokumentowane doświadczenie w dziedzinie zgodnej z tematyką społeczną:

10 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach Kryterium nr 2 wynosi 30.
Informacje do oceny w powyższych kryteriach należy umieścić w Formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. W przypadku braku złożenia potwierdzenia (zaznaczenie
odpowiedzi NIE lub niezaznaczenie żadnej – w punktach 7, 8 Formularza ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów. Za każde 10h coachingu
ponad 100h wymaganych w pkt.5 Wykonawca otrzymuje 1 punkt ale nie więcej niż 10 punktów.
UWAGA! Nie będą brane do punktacji doświadczenia, niepoparte referencjami i/lub kopią umowy o pracę
i/lub kopią umowy cywilnoprawnej itp. potwierdzającymi spełnienie powyższego kryterium. W przypadku
niedołączenia do oferty żadnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższego kryterium Wykonawca
otrzyma w niniejszym kryterium 0 pkt. Dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Dokumenty potwierdzające
spełnienie powyższego kryterium muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Brak poświadczeń jest
równoważne z niezłożeniem odpowiedniej dokumentacji.
Zamawiający w Kryterium
wg następujących zasad.

nr

3

„Specjalizacja”

będzie

oceniał

oferty

przyznając

punkty

Za udokumentowaną specjalizację coaching kariery lub job-coaching Wykonawca otrzyma 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach Kryterium nr 3 wynosi 10.
Informacje do oceny w powyższych kryteriach należy umieścić w Formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. W przypadku braku złożenia potwierdzenia (zaznaczenie
odpowiedzi NIE lub niezaznaczenie żadnej – w punkcie 9 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego) oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów. UWAGA! Nie będą brane
do punktacji specjalizacje, niepoparte referencjami i/lub kopią dyplomu potwierdzającego spełnienie
powyższego kryterium. W przypadku niedołączenia do oferty żadnej dokumentacji potwierdzającej
spełnienie powyższego kryterium Wykonawca otrzyma w niniejszym kryterium 0 pkt. Dokumenty nie
podlegają uzupełnieniu. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem. Brak poświadczeń jest równoważne z niezłożeniem odpowiedniej
dokumentacji.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tą, która uzyska najwyższą sumę punktów
z kryterium nr 1, kryterium nr 2 i kryterium nr 3.
5. Oferta powinna zawierać:
Wymagania, które powinien spełniać Wykonawca - do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy
spełniają łącznie warunki:
a)

Wykształcenie wyższe uprawniające do pracy na stanowisku coacha (tj. wykształcenie wyższe
kierunkowe) lub studia podyplomowe (wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe) lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne dokument uprawniający do pracy na stanowisku coacha;

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w niniejszym punkcie zapytania
ofertowego Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą wykonawca złożył kserokopię/skan
dyplomu/świadectwa ukończenia właściwych studiów/certyfikaty/ zaświadczenia/inne dokumenty
potwierdzające spełnienie powyższego warunku.
b) Udokumentowane doświadczenie min. 100h pracy jako coach.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w niniejszym punkcie zapytania
ofertowego Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą wykonawca złożył referencje i/lub kopię
umowy o pracę i/lub kopię umowy cywilnoprawnej itp. potwierdzające spełnienie powyższego
warunku.
c)

Działania zgodne z zasadami Kodeksu Etycznego i standardami zawodowymi coacha.
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego
warunku.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty:
6.1 Zamawiający zawrze umowę (wzór umowy stanowi załącznik nr 2) z Wykonawcą, którego oferta
odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
6.2 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.3 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o wynikach postępowania.
6.4 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez
Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
6.7 Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena oferty najwyżej ocenianej przewyższa kwotę, którą Centrum mogło lub może przeznaczyć
na realizację zamówienia,
- nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie Centrum.
6.8 Informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie
internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie ofertowe – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) oraz informacją dotyczącą spełniania
kryteriów wymienionych w pkt.4 wraz z wymaganymi załącznikami dotyczącymi warunków udziału

w postępowaniu określonych w pkt. 5, należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: ofertę
należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu i opisać w następujący sposób nazwa i adres
zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją:
„Zapytanie ofertowe nr sprawy MCPS.ES/LG/351-2/2018 do zamówienia na „Przeprowadzenie coachingu
indywidualnego i/lub grupowego dla pracowników Powiatowych Centrum Pomocy Rodziny (PCPR) oraz
Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS), tzw. Animatorów, w ramach projektu pn. „ 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”.
8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2018 r.., do godziny 09:45 (w jeden z niżej
wymienionych sposobów):

⎯

pisemnie na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka
62A lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – adres j.w.

…………………………………………………..
(podpis Dyrektora nadzorującego komórkę organizacyjną)

……………………………………………………
( podpis Kierownika jednostki)

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy wraz z załącznikami

