Kielce, dnia 14-12-2020 r
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zorganizowanie dwóch warsztatów plastycznych w Kielcach dla dzieci i młodzieży w wieku 5 18 lat - uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 –
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości
usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzys zenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju „ Z NAMI RAŹNIEJ”, 25 -519 Kielce,
ul. Pocieszka 5/32, NIP 6572932914, Regon 36847484000000
- partner realizujący wraz z Gminą Kielce/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach
projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020.
Osoba

upoważniona

do

kontaktu:

Piotr

Płoskonka

–

tel.

517033603,

e-mail:

piotr.maciej.ploskonka@gmail.com,( w godzinach 7.30-15.30 )
Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie

dwóch

warsztatów

plastycznych

w

Specjalistycznej P lacówce Dziennej „Azyl” ul. Kołłątaja 4 w K ielcach dla grupy 15 dzieci i

młodzieży w wieku 5 – 18 lat według następującego harmonogramu:


08 stycznia 2021 r. – godz. 10:00 – 15:00, do dyspozycji sala w Placówce „AZYL”,



15 stycznia 2021 r. – godz. 10:00 – 15:00, do dyspozycji sala w Placówce „AZYL”.

2. Cena zorganizowania dwóch warsztatów plastycznych powinna obejmować:



zapewnienie wyżywienia dla 30 osób w tym: pizza, herbata, soki, woda, talerzyki
papierowe, kubeczki,
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zatrudnienie dwóch osób, które w ramach umowy zlecenia zorganizują warsztaty
plastyczne. Osoby prowadzące zajęcia powinny mieć wykształcenie pedagogiczne oraz
doświadczenie w pracy z dziećmi.

3.

Wykonawca do zajęć zapewni niezbędne materiały plastyczne i malarskie potrzebne do
przeprowadzenia warsztatów plastycznych.

4. Ostateczna liczba uczestników może ulec zmianie (zmniejszeniu)

i zostanie podana

najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem warsztatów plastycznych.
5. Każde z warsztatów plastycznych będzie trwać około 5 godzin.

6. Szczegółowy harmonogram warsztatów plastycznych wraz z programem zostanie ustalony z
Wykonawcą w terminie do 5 dni przed planowanym terminem realizacji.
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Miejsce realizacji zamówienia: Specjalistyczna P lacówka Dzienna „A zyl” ul. Kołłątaja 4
w Kielcach.

2. Termin wykonania zamówienia:


I warsztaty plastyczne: 08.01.2021 r,



II warsztaty plastyczne: 15.01.2021 r,

IV. WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:


akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń, posiadają uprawnienia i niezbędną wiedzę do
wykonywania w/w czynności, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej wykonanie zamówienia.



dysponują potencjałem technicznym i ludzkim wystarczającym do wykonania
przedmiotu niniejszego zamówienia.

2. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do
dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej zastrzega, że w pierwszej
kolejności zamówienie będzie udzielane podmiotowi ekonomii społecznej ( dodatkowe
punkty przy ocenie oferty).
3. Oferta powinna zawierać propozycję cenową netto i brutto zamówienia w całości. Oferta mus i
być podpisana czytelnie lub z pieczątką imienną przez upoważnione osoby. Cena
musi być podana w PLN, być zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. (formular z
ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego).
4. Założona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obe jmować wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
V. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
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1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert
wariantowych.
2. Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty
spełniające wszystkie wymagania podane w specyfikacji. Maksymalna liczba punktów możliwych
do zdobycia - 100 pkt.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
1. Cena (C) – 90 %
- maksymalna liczba punktów: 90 pkt. gdzie 1 pkt.=1%
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według formuły:
Liczba punktów = najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert x 90%
cena brutto badanej oferty
2. Dodatkowe punkty dla podmiotów ekonomii społecznej - 10% tj. 10 pkt.
Podmiot ekonomii społecznej (PES):
a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1172);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach
gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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Wykonawca celem potwierdzenia statusu podmiotu ekonomii społecznej dołącza do oferty
dokumenty potwierdzające posiadanie statusu PES (np. wydruk KRS). Brak dołączenia tego
dokumentu skutkować będzie brakiem przyznania punktów dodatkowych.
3. Wynik punktowy
W= C+A
W- wynik punktowy
C - liczba punktów w kryterium „Cena”, wyliczona według wzoru z pkt. 1
A - liczba punktów w kryterium „PES”, wyliczona według wzoru z pkt. 2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

VII.

1. Oferta powinna zostać przygotowana na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego)
2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
VIII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy dostarczyć do dnia 22.12.2020 r. do godz. 16.00 na adres mailowy:

piotr.maciej.ploskonka@gmail.com . Temat wiadomości „Zapytanie ofertowe dotyczące
organizacji dwóch warsztatów plastycznych dla dzieci”.
2. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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