Treść ogłoszenia: Poszukujemy trenerów do realizacji pracy w czasie Lessons Learned
Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA to przedsięwzięcie dotyczące inkubowania innowacji społecznych
na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Autorów najlepszych
pomysłów zaprosiliśmy do inkubatora i udzielamy im wsparcia ekspertów, badaczy oraz tutorów aby mogli
dopracować swój pomysł i przekształcić go w model do testowania.
W dniach 07-08.09.2018 roku w Warszawie odbędą się warsztaty dla uczestników projektu. Warsztaty mają na celu
podsumowanie doświadczeń Warsztaty będą prowadzone aktywnymi metodami, w dynamicznej formule.
W związku z powyższym Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” poszukuje trzech trenerów do poprowadzenia
warsztatów (uczestnicy pracują w 3 grupach warsztatowych). Poszukujemy trenerów posiadających doświadczenie
w:
1. inkubacji projektów społecznych i/lub twórczych i/lub innowacyjnych w procesie pracy indywidualnej (np. poprzez
tutoring),
2. realizacji własnych, autorskich projektów społecznych i/lub społeczno-animacyjnych
3. trenerskie w pracy warsztatowej na procesie grupowym.
Zadanie jest realizowane osobiście w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, Warszawa w oparciu
o umowę cywilnoprawną. Praca z jedną grupą warsztatową obejmuje 9 godzin zegarowych.
Założone kryteria dostępu (obowiązkowe dla kandydata – weryfikacja na podstawie informacji zawartych
w oświadczeniu):
a) Gotowość do pełnienia funkcji trenera, dostępność w terminie 07.09.2018 (w godz.12.00-19:30) oraz 08.09.2018
r. (w godz.10.00-14:30),
b) dostępność i udział w spotkaniu przygotowawczym w dn. 05.09.2018 r.,
c) Wykształcenie wyższe.
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia punktów
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Kryteria jakościowe/punktowane:
Trener warsztatów „Lessones Learned” spełnia następujące kryteria i może otrzymać łącznie 60 pkt:
K1: Doświadczenie w inkubacji projektów społecznych i/lub twórczych i/lub innowacyjnych w procesie pracy
indywidualnej (np. poprzez tutoring)
K2: Realizacja własnych, autorskich projektów społecznych i/lub społeczno-animacyjnych
K3: Doświadczenie trenerskie w pracy warsztatowej na procesie grupowym
Za każde z kryteriów oferent może otrzymać max. 20 punktów.

b) Kryterium ceny: K4: 40%
Liczba punktów liczona będzie ze wzoru:

Najkorzystniejsza oferta
-------------------------------- * 40 pkt
Rozpatrywana oferta
Oferent w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Łącznie za spełnienie wszystkich kryteriów oceny ofert każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt (100%).
Ostateczna liczba punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru: K = K1 + K2 + K3 + K4.
Wykonawca zaoferuje cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo
i słownie.
Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zaoferowane wynagrodzenie
uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia (w tym wszystkie
obciążenia publicznoprawne).
Wykonawca podaje cenę oferty prawidłowo wypełniając Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 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 wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie ceny lub kryterium
dodatkowego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach. Zostanie wybrana oferta, która spełniła dodatkowe kryterium lub/i wykazała niższą cenę.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
3. Ocenie podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy
wymaganych niniejszym zapytaniem dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą
całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawnioną.
5. Zaleca się aby wszystkie strony dokumentów składające się na ofertę były kolejno ponumerowane oraz trwale ze
sobą zszyte.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi
jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.
7. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania, do dnia 03 września 2018
r. Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści wpłynęło do Zamawiającego po upływie terminu o którym mowa
w zd. 1, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi.
8. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje

się za rażąco niską i wymagającą obligatoryjnych wyjaśnień, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który
nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI, KTÓRE WYKONAWCY SĄ
ZOBOWIĄZANI DOSTARCZYĆ ZAMAWIAJĄCEMU
1. Oferta Wykonawcy musi zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1).
2. Ponadto Wykonawca ma obowiązek wykazać, że ofertę podpisała osoba uprawniona – dołączając aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności
gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy).

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Oferty należy składać pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy:
sieciwsparcia@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana, każdy dokument
„zaparafowany”).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 04 września 2018 r. o godzinie 16.30.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY, TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu
i którego treść oferty będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia i formularza zgłoszeniowego.
Zamawiający powiadomi Wykonawców, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze o miejscu i terminie
podpisania umowy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą elektroniczną Wykonawcę,
którego zostanie wybrana, a Wykonawca ten zostanie wezwany do podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie ceny oferty
z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy cena oferty przekracza budżet
Zamawiającego, postępowanie może zostać unieważnione z tego powodu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Z
tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji zamówienia do bezwzględnego stosowania Wytycznych (w
szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin
miesięcznie, jeśli dotyczy – przekroczenie tego limitu uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z wykonawcą).

2. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych
w Projekcie uczestnikom i Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
3. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które rzeczywiście zrealizował.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia.
5. Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość
dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano
wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak
również Wykonawcy oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również zmiany warunków umowy w zakresie
dotyczącym zmiany terminów realizacji poszczególnych usług oraz całości zamówienia, jeśli zmiany te będą wynikały
ze zmian w Projekcie lub będą korzystne dla Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w procesie rekrutacji na stanowisko eksperta, i prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych
było dobrowolne.
Zgodnie
z
rekomendacjami
instytucji
nadzorującej
Towarzystwo
informuje,
że
zaplanowana
w zatwierdzonym szczegółowym budżecie projektu stawka jednostkowa za wykonanie usługi wynosi maksymalnie
150,00 zł brutto / godzina zegarowa. W przypadku otrzymania ofert, przekraczających wymienioną stawkę
jednostkową za wykonanie usługi, Zamawiający może odrzucić ofertę lub unieważnić postępowanie.

Projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 2 667 785,18 zł. Wkład własny
projektu pokrywa Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku –
Seniorzy w Akcji”.
Dodatkowych informacji udziela Marta Białek: marta.bialek@e.org.pl
Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

