Treść ogłoszenia: Poszukujemy ekspertów ds. analizy warunków implementacji

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 związku z powyższym Towarzystwo poszukuje ekspertów ds. analizy warunków implementacji
wypracowanych rozwiązań, który dostarczy wsparcia eksperckiego na potrzeby realizacji projektu.
I. Informacje o projekcie:
Projekt zakłada uruchomienie w lokalnych środowiskach potencjału sieci społecznych na rzecz rozwoju
innowacyjnych usług i produktów wspierających samodzielność i społeczną integrację zależnych osób
starszych w miejscu ich zamieszkania oraz równolegle zapewniających wsparcie ich opiekunom w celu
przeciwdziałania wypaleniu i wsparcia aktywności zawodowej. Inkubowane innowacje będą także wspomagać
działania profilaktyczne przygotowujące osoby starsze i całe rodziny do uruchomienia społecznych sieci dużo
wcześniej nim zaistnieje potrzeba korzystania z usług opiekuńczych. Celem projektu jest wypracowanie
nowatorskich rozwiązań oddolnie w oparciu o dobrze rozpoznane potrzeby zależnych osób starszych i ich
opiekunów, a także w oparciu o lokalne zasoby konkretnych społeczności, sąsiedztw.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych, grup nieformalnych, podmiotów społecznych, instytucji
publicznych, mających pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie wspierające usługi opiekuńcze
dla niesamodzielnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania.
DEFINICJE:
Projekt społeczny to zespół zaplanowanych działań mających na celu odpowiedź na wyzwanie społeczne lub
poprawę sytuacji społecznej określonej grupy czy społeczności, oparty na założeniach teoretycznych oraz
diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji.
Wczesna edukacja: Wczesna opieka i edukacja obejmuje oddziaływania skierowane do dzieci w wieku od0 do
5–6 lat, w zależności od przyjętych w danym kraju przepisów regulujących kwestię wieku, w którym dzieci
rozpoczynają naukę szkolną.
Edukacja teatralna: W skład edukacji teatralnej wchodzą trzy elementy: uczestnictwo w kulturze teatralnej,
działania twórcze oraz wiedza o teatrze.
Pedagogika Teatru: Pedagogika teatru jest samodzielną dyscypliną, która zajmuje się zagadnieniami pomiędzy
obszarami pedagogiki i teatru oraz kształtuje świadomego odbiorcę i twórcę sztuki. Celem pedagogiki teatru
jest umożliwienie uczestnikom działań edukacyjnych dostępu do teatru poprzez samodzielne użycie przez nich
języka teatru.
Sztuka inkluzywna – sztuka włączająca wszystkich także osoby niepełnosprawne czy starsze w działania
twórcze.

Zdrowie publiczne: nauka zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności
fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia
zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania,
zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard
życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia.
Partycypacja społeczna:
(horyzontalna, wspólnotowa) to udział jednostek w działaniach zbiorowych, podejmowanych
w społeczności/ach, do których one przynależą lub w których żyją na co dzień. W szczególności chodzi tu o ich
aktywną obecność w procesie powstawania i funkcjonowania (lokalnych) grup obywatelskich i organizacji
pozarządowych, stałe lub okazjonalne podejmowanie roli wolontariusza itp.

Okres realizacji projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia: wrzesień 2016r. - czerwiec 2019 r.
II. Zakres prac wyłonionych ekspertów:
Każdy z ekspertów, niezależnie od zakresu tematycznego, jest zobowiązany do:
1. Przeanalizowania dostarczonych materiałów nt. innowacji (Specyfikacja Innowacji, raport końcowy,
rezultaty),
2. przeanalizowania istniejących organizacyjnych / strukturalnych / społecznych / kulturowych / innych
okoliczności, dotyczących analizowanej innowacji i mających na nią wpływ (tj. na możliwość wdrożenia
z sukcesem tego typu działania),
3. przygotowania analizy warunków implementacji danego pomysłu, tj. opisania warunków i okoliczności,
które są niezbędne, by w określonym środowisku było możliwe wdrożenie analizowanej przez eksperta
innowacji (min. 2 strony tekstu znormalizowanego na jedną innowację) – najpóźniej do dnia 10 września 2018
r.,
4. udział w spotkaniu, dotyczącym analizy warunków implementacji w dniu 27 września 2018 r. w Warszawie
w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę lub w przypadku uzasadnionego braku możliwości stawienia się
konsultacji telefonicznej / e-mailowej / innej zdalnej z zespołem projektu przed dniem 27 września (by było
możliwe skorzystanie z tej wiedzy na spotkaniu stacjonarnym).

Usługa realizowana będzie w okresie od dnia 24.08.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. Ekspert otrzyma do analizy
od 1 do 5 projektów. Niezależnie od liczby projektów do analizy termin wykonania pracy pozostaje
niezmienny.
Usługa jest realizowana w większości zdalnie oraz osobiście. W przypadku konieczności spotkania osobistego
z przedstawicielem Zamawiającego koszt dojazdu i pobytu jest pokrywany przez Wykonawcę (nie jest
pokrywany przez Zamawiającego).
Każdy z ekspertów może kandydować na dowolną liczbę obszarów tematycznych. Jeżeli Oferent będzie
zainteresowany więcej niż jednym obszarem, Zamawiający informuje, że rozpatruje oferty dla każdego
obszaru osobno, tj. wybiera ofertę najkorzystniejszą rozdzielnie dla każdego z typów obszarów od „Ekspert 1”

do „Ekspert 12”. Wybranie Oferenta jako Wykonawcy do jednego z obszarów nie gwarantuje wyboru do
innych obszarów, którymi Oferent jest zainteresowany.

Sposób rozliczenia: W założeniu Zamawiającego praca jest realizowana w oparciu o umowę cywilnoprawną.
Rozliczenie następuje na podstawie karty czasu pracy i przekazanego rachunku / faktury (rozliczenie
każdorazowo po zakończeniu 1 miesiąca pracy).

III. Warunki udziału
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują lub będą dysponować odpowiednią kadrą oraz
posiadają.:
a) Gotowość do pełnienia funkcji eksperta w wyznaczonych przez Zamawiającego zakresie oraz terminach
w okresie wskazanym Zapytaniu ofertowym w p. II, możliwość rozpoczęcia pełnienia funkcji eksperta od
24.08.2018 roku.
b) doświadczenie w pracy w projektach społecznych w roli eksperta, w co najmniej 3 projektach.
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
3. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) Towarzystwo
informuje, że zaplanowane w budżecie projektu środki za wykonanie usługi wynoszą maksymalnie 500,00 zł
brutto za opracowanie do 1 projektu.
W przypadku otrzymania ofert, przekraczających wymienioną stawkę jednostkową za wykonanie usługi,
Zamawiający może odrzucić ofertę lub unieważnić postępowanie.
IV. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia punktów
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1, tj. K1: cena – 40 punktów
a. Wykonawca powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna być
wyrażona cyfrowo i słownie.
b. 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).
c. 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.

Liczba punktów w kryterium K1 liczona będzie ze wzoru:
Najkorzystniejsza oferta
-------------------------------- * 40 pkt
Rozpatrywana oferta
Oferent w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Kryterium 2: kryteria jakościowe, tj. „wykształcenie” i „kryteria specjalistyczne”, tj. suma: K3, K4 i K5.
Oferent w tym kryterium może uzyskać łącznie maksymalnie 60 punktów.
Kiedy
Zamawiający
mówi
o
doświadczeniu
w
pełnieniu
funkcji
w
danym
typie
organizacji/instytucji/jednostki/firmy ma na myśli możliwość podania doświadczeń związanych z pełnieniem
funkcji w jednej konkretnej organizacji/instytucji/jednostce/firmie o określonym czasie trwania lub w kilku
organizacjach/instytucjach/jednostkach/firmach – wtedy zliczany jest łączny czas pracy w nich.
Za spełnienie kryterium:
- K2 „wykształcenie” Oferent może otrzymać łącznie maksymalnie 15 pkt,
- „kryteria specjalistyczne”, tj. K3+K4+K5. Oferent może otrzymać łącznie maksymalnie 45 pkt.
Ostateczna liczba punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 („cena”) + K2 („wykształcenie”) + K3+K4+ K5
Łącznie za spełnienie wszystkich kryteriów oceny ofert każdy z Oferentów może uzyskać maksymalnie 100 pkt
(100%).
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.
V. 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 19 sierpnia
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.
VI. 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).

VII. 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: katarzyna.polak@e.org.pl (w wersji elektronicznej oferta powinna być zeskanowana, podpisana,
każdy dokument „zaparafowany”).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. 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.
IX. 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.
X. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
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 pokrywa Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego
Wieku – Seniorzy w Akcji”.
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Polak: katarzyna.polak@e.org.pl
Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

