
 

 

Warszawa, 08.08.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe w procedurze rozeznania rynku 

 
Dotyczy: Lider ds. partnerstw w projekcie „AKCJA AKTYWIZACJA” 

 
 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, z siedzibą w Warszawie 04-386, 
ul. Paca 40, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest realizacja usługi Lidera ds. partnerstw w projekcie pn. „AKCJA AKTYWIZACJA” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 180 osób (81K i 99M) zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, należących do przynajmniej jednej 
z kategorii: osoby niepełnosprawne, bezdomni, członkowie rodzin z wyzwaniami, mieszkańcy 
dzielnicy Częstocice korzystający ze świadczeń MOPS, poprzez realizację czterech Programów 
Aktywności Lokalnej do 31.12.2021. Cel Projektu realizowany będzie mi. in. poprzez podniesienie 
poziomu aktywności oraz kompetencji społecznych oraz zwiększenie motywacji do działania i zmiany 
swojej sytuacji życiowej, a także ich środowisk lokalnych poprzez aktywny udział Uczestników 
Projektu w działaniach OSL, warsztatach aktywizacji społecznej, zapewnienie kompleksowego, 
zindywidualizowanego wsparcia psychologicznego obejmującego w razie potrzeb terapię uzależnień, 
a także mediacje, profilaktykę zdrowotną. Działania zaplanowane w projekcie stanowią kompletny, 
spójny pakiet usług z zakresu aktywnej integracji, który w kompleksowy sposób przyczyni się do 
zniwelowania barier w zakresie postaw, kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
uczestników projektu, utrudniających reintegrację społeczną i zawodową. 
 
I. Tryb udzielenia zamówienia 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, przez Zamawiającego 
niebędącego zamawiającym w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
 II. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi Lidera ds. partnerstw w maksymalnym wymiarze 72 
godzin w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.XII.2021 r. 
2. Do zadań Lidera ds. partnerstw będzie m.in.: zbudowanie parasolowego partnerstwa lokalnego 
działającego na rzecz społeczności objętych projektem, w skład, którego wejdą: przedstawiciele 
4 społeczności – uczestnicy projektu, sojusznicy z koalicji budowanych przez organizatorów 
społeczności lokalnej, poprzez: 
2.1. Bezpośrednią pracę ze społecznością lokalną, uczestnikami projektu i wspieraniu jej 
w podejmowaniu działania; 



 

 

2.2. Inicjowanie i prowadzenie spotkań mających na celu zawiązanie współpracy partnerskiej; 
2.3. Badanie potrzeb uczestników projektu w celu określenia obszaru współpracy potencjalnych 
partnerów; 
2.4. Dzielenie się doświadczeniem: udzielanie porad i konsultacje związane z budowaniem 
partnerstw. 
3. Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu 
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji 
zamówienia zgodnie z treścią zapytania i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, 
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 
4. Lider ds. partnerstw wykonywał będzie zakres obowiązków na terenie województwa 
świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Ostrowiec Świętokrzyski. 
5. Harmonogram pracy Lidera ds. partnerstw to 12 spotkań, co stanowi średnio jedno 6-godzinne 
spotkanie kwartalnie. 
6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85320000-8 usługi społeczne. 
 
 III. Wymagania wobec Wykonawców 
Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:  
1. Wykształcenie wyższe i/lub doświadczenie trenerskie w szkoleniach dotyczących tematyki z 
obszaru pomocy i integracji społecznej, w tym tworzenia i funkcjonowania partnerstw. 
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed 
wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania.  
3. Weryfikacja spełnienia wymogów będzie się odbywała na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
złożonego w formularzu ofertowym.  
 
IV. Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem ich wagi oraz sposób przyznawania punktacji za 
spełnienie dan ego kryterium oceny ofert 
Jedynym kryterium oceny jest cena. Cena = 100 % wagi w ocenie.  
 
V. Termin realizacji umowy  
Umowa będzie realizowana w okresie od dnia jej podpisania do dnia 31.XII.2021 r. 
 
VI. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty  
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć na adres mailowy aleksandrak@cal.org.pl w terminie 
do dnia 14.08.2019r. do godz. 12:00  
 
VII. Dodatkowe warunki dotyczące postępowania 
1. Sposób obliczenia ceny:  
a) podana w ofercie cena, musi być wyrażona w PLN; 
b) podana w ofercie cena, w tym cena jednostkowa nie podlega zmianie w trakcie realizacji 
zamówienia; 
c) cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 



 

 

d) wskazana w ofercie cena, w tym cena jednostkowa obejmuje wszelkie koszty związane 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 
e) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie rzeczywiście 
zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  
2. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 
Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności 
zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące 
obowiązku zachowania poufności, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy 
przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości 
i terminów realizacji elementów zamówienia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) 
zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem 
uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zamawiający nie jest związany ofertą 
Wykonawcy. 
3. W przypadku nie podpisania umowy z wybranym Oferentem, z przyczyn leżących po stronie 
Oferenta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania kolejnej oferty. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania nowego zapytania, 
w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia.  
 
VIII. Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami 
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w tym do udzielania wyjaśnień, co do 
treści zapytania ofertowego jest: Aleksandra Kaźmierak, e-mail: aleksandrak@cal.org.pl  
 
IX. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO  
 
 



 

 

Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

 

Dane oferenta składającego formularz: 

Imię i nazwisko/ 
nazwa Wykonawcy 

 

Adres  

NIP/REGON  

Osoba do kontaktu  

telefon, fax, e-mail  

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku, którego przedmiotem jest 
realizacja usługi Lidera ds. partnerstw w projekcie „AKCJA AKTYWIZACJA”, oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia za cenę: 

Lp.  Nazwa usługi  Jednostka 
miary 

Ilość Cena 
jednostkowa 
netto  

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Lider ds. partnerstw godzina 72    

suma 
  

* ilość szacunkowa (niewiążąca ani Wykonawców ani Zamawiającego) wskazana przez Zamawiającego wyłącznie w celu 
porównania i oceny ofert; Zamawiający będzie rozliczał usługę wg ceny jednostkowej i ilości zleconych usług; 
**w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena ta zawiera wszystkie składki i podatki 
wymagane przez przepisy prawa, w tym składki (koszty) opłacane po stronie Zamawiającego. 
 

1. Oświadczam, iż wskazana przeze mnie cena, obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Oświadczam, iż jako Wykonawca spełniam, określone w pkt III zapytania wymagania, pozwalające 
na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. 

3. Do oferty załączam: 
1) Oświadczenie RODO 

 
 

………………………………………… 
Data i podpis Wykonawcy/ 
osoby upoważnionej  



 

 

Załącznik 2 
 

Oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia (świadczenie usług, dostawa 
towarów) RODO 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach: 

ZBIÓR NR 1: Dane własne projekty unijne 

Dane administratora:  
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, z siedzibą w Warszawie (04-386) przy 
ul. Paca 40, KRS 0000042840, NIP: 5252182397, REGON 016374389. 
 
Zakres danych: 
Lp. Nazwa 
1 Nazwa  
2 Adres: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Telefon, Fax, Adres e-mail, 

Strona www 
3 NIP  
4 REGON  
5 Numer rachunku bankowego  
6 PESEL  
7 Nr KRS 
8 Wykształcenie 
9 Nazwa ukończonej szkoły/uczelni 
10 Kierunek ukończonej szkoły/uczelni 
11 Opis doświadczenia zawodowego 
12 Poświadczenie ukończonej szkoły/uczelni 
13 CV 
14 Informacje o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
 
Cele przetwarzania przez Administratora: 
Weryfikacja danych niezbędnych do prawidłowego, transparentnego i zgodnego z procedurami 
wyboru podmiotu, który będzie świadczył usługi / dostarczał towary w ramach realizowanych zadań 
w Projekcie. 
 
Obowiązek informacyjny: 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.  

Przysługujące prawa: Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku domniemania naruszenia związanego z 
przetwarzaniem danych osobowych. 



 

 

Przewidywane kategorie odbiorców danych: instytucje szkoleniowe, podmioty organizujące dla 
uczestników projektu staże, potencjalni pracodawcy, pracownicy realizacji usług, Instytucja 
Pośrednicząca, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, na podstawie przepisów prawa np.: ZUS, 
Urząd Skarbowy, PFRON, NFZ, Państwowa Inspekcja Pracy, instytucje upoważnione do kontroli, oraz 
„baza konkurencyjności”- portal internetowy, na którym Beneficjent ma obowiązek poinformowania 
o wyniku postępowania.  

Okres przechowywania danych: dwa lata od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do 
Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące 
zakończonego projektu.  

Instytucja Pośrednicząca informuje o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa powyżej. Okres ten 
zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego 
dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji 
Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany za pośrednictwem SL2014 lub pisemnie. 

Źródło pochodzenia danych: bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. 

Przetwarzanie danych będzie odbywało się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa ze 
szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Podpis podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia  
(świadczenie usług, dostawa towarów) 
 


