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Zaproszenie do skladania ofert na wyb6r wykonawcy uslug szkoleniowych (trener6w) dla potrzeb

projektu pn. :,, Poszu kiwacze zagi nionych in iciatyw"

W zwiqzku z realizacjq projektu pn.: ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw", wsp6lfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach RPO WZ 2OL4-2020, O5 priorytetowa Vll Wlqczenie

spoleczne, Dzialanie T.L programy na rzecz integracji os6b i rodzin zagrozonych ub6stwem i/lub

wykluczeniem spolecznym ukierunkowane na aktywizacjq spoleczno-zawodowq wykorzystujqcq

instrumenty aktywizacji edukacyjnej, spolecznej, zawodowej, Stowarzyszenie ,,Lider Poiezierza" z

siedzibq w Barlinku w ramach procedury zgodnej z zasadq konkurencyjno6ci okre6lonA w Wytycznych

w zakresie kwalifikowalno3ci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata 2014-2020 zaprasza do

przedktadania ofert w ramach realizacji uslugi obejmujqcej:

- wyb6r wykonawcy uslug szkoleniowych (trener6w) dla potrzeb proiektu pn.: ,,Poszukiwacze

zaginionych inicjatyw"

Klauzula informacvina dotvczaca danvch osobowvch*:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl 20L6/679 z dnia 27

kwietnia 2Ot6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywV 95l46lWE (og6lne

rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,

Le:.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz1d Wojew6dztwa

Zachodniopomorskiego majqcy siedzibq przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pelniqcy funkcjq

tnstytucji Zarzqdzajqcej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa

Zachodniopomorskiego 2OL4-2O2O,zwanego dalej RPO WZ20L4-2O20, w ramach zbioru,,Projekty

RPO WZ 20L4-2020",
Zl Minister wla6ciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibq przy ul. Wsp6lnej 214, 00'926

Warszawa, dla danych w ramach zbioru ,,Centralny system teleinformatyczny wspierajqcy

rea lizacjq program6w operacyjnych".
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sE w celu zwiqzanym z postqpowaniem

o udzielenie zam6wienia;
. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postqpowania;
. Pani/Pana dane osobowe mogq zostai powierzone do przetwarzania podmiotom SwiadczEcym

uslugi pocztowe.
. Obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo6rednio Pani/Pana

dotyczqcych jest wymogiem, zwiqzanym z udzialem w postqpowaniu o udzielenie niniejszego

zam6wienia;
. Pani/Pana dane osobowe nie bqdq przekazywane do pafstwa trzeciego lub organizacji

miqdzynarodowej;
. Pani/Pana dane osobowe nie bqdq poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2OL4-202O oraz

zakof czenia archiwizowania dokumentacji;
. Ma Pani/Pan prawo dostqpu do tre6ci swoich danych osobowych i ich sprostowania, usuniqcia

lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku wniosk6w o udostqpnienie danych, ich aktualizacjq

czy 2qdanie usuniqcia oraz jakichkolwiek skarg zwiqzanych z przetwarzaniem przez nas danych
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osobowych nale2y kontaktowad siq, wysylajqc e-mail na adres: funkcjowanie@liderpojezierza.pl
lub list na adres Stowarzyszenia.

' Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest prezes
Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.

*je6li dotyczy

1. Nazwa iadres Zamawiajqcego

Stowa rzysze n ie,, Lid e r p ojezierza,,
Al. 1 Maja 6
74-320 Barlinek
Tel.: 95-746-03-60

2. Tryb udzielenia zam6wienia

Postqpowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalno6ci wydatk6w
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego.

3. Przedmiot zam6wienia

CPV- 80500000-9 - Uslugi szkoleniowe

Przedmiotem niniejszego zam6wienia jest - wyb6r wykonawcy uslug szkoleniowych (trener6w) dla
potrze b projektu pn. :,, Poszu kiwacze zagi nionych in icjatyw,,

Zam6wienie obeimuie:

Cze56 l: Zakres szkole6:

a. Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkolef po 8h na terenie Gmin: Trzcirisko-Zdr6j,
Boleszkowice, Choszczno, Recz, pyrzyce, Lipiany, przelewice, pelczyce.

b. Zakres szkolefi:
o Diagnoza potencjal6w i potrzeb,
o Komunikacjawewnqtrzna,
o Projekt,
o Animacja wewnQtrzna,
o Promocja dzialari.

CzeS6lt: Materiafu i publikacie:

a. Przygotowanie material6w dydaktycznych w tym prezentacji multimedialnych.
b. Przygotowanie publikacji w zakresie szkolenia.
c. Szkolenia powinny byi prowadzone w jqzyku polskim w formie praktycznych, interaktywnych

zajqi w m iejscu ws kaza nym przez Zamawiajqcego.
d. Zamawiajqcy wymaga aby Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z

Za mawiaiqcym przedstawil do a kceptacji szczeg6lowy progra m szkolenia.
e. Wykonawca odpowiada za przygotowanie, wdro2enie i podsumowanie narzqdzia

pozwalajqcego na zbadanie poziomu wzrostu kompetencji uczestnik6w/uczestniczek szkole6.
Kompetencja to wyodrqbniony zestaw efekt6w uczenia sie/ksztalcenia. Opis kompetencji
zawiera jasno okre6lone warunki, kt6re powinien spelnii uczestnik projektu, ubiegajqcy siq o
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nabycie kompetencji, tj. wyczerpujqcq informacjq o efektach uczenia siq dla danej kompetencji

oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Weryfikacja nastqpuje przed i po otrzymaniu wsparcia.

Spos6b weryfikacji wynika ze specyfikacji efekt6w uczenia sie. Poziom kompetencji

weryfikowany jest przed rozpoczqciem wsparcia/szkolenia i po jego zakofczeniu;

przeprowadzenie badania poziomu wiedzy (walidacje) - test kompetencji przed i po.

f. Wykonawca jest zobowiqzany do zamieszczenia w przygotowanych materialach, logo projektu,

logo promocyjne wojew6dztwa zachodniopomorskiego, znak Funduszy Europejskich, znak Unii

Europejskiej oraz informacji o wsp6lfinansowaniu projektu ze Srodk6w Regionalnego

programu Operacyjnego. Szablony prezentacji oraz logotypy przeka2e Zamawiajqcy po

podpisaniu umowy.
g. Liczba godzin Swiadczenia uslugi: 8 gmin x 8h, jedna godzina szkoleniowa = 45 minut,

h. Liczba uczestnik6w: 12 os6b w ka2dej gminie.

Cze56lll: Caterins:

a. Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia w trakcie szkoleri uslugi cateringowej w sali

szkoleniowej lub w innym pomieszczeniu zlokalizowanym w bezpo6rednim jej sqsiedztwie, w

godzinach trwania szkolenia. W ramach uslugi gastronomicznej Wykonawca zapewni w

ka2dym dniu szkolenia:

. napoje gorEce w trakcie przerwy: Swie2o parzona gorAca kawa z ekspresu, herbata

ekspresowa, dodatki: mleczko do kawy, cukier, Swie2a cytryna pokrojona w plastry,

o poczqstunek/obiad: mo2liwoSi wyboru menu.

Mieisce szkole6:

Konkretne adresy zostanq podane przezZamawiajqcego na 10 dni przed terminem realizacji ustugi.

4. Warunki udzialu w postepowaniu oraz spos6b dokonywania oceny spelnienia tych warunk6w .

O udzielenie zam6wienia mogq siq ubiegai Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunki udzialu w

postepowa niu dotyczqce:

a. Wiedzy i do6wiadczenia Wykonawcy i jego potencjalu kadrowego. Zamawiajqcy uzna

spelnienie ww. warunku, je2eli Wykonawca wyka2e, 2e:

Wykonawca dysponuje lub bqdzie dysponowai minimum jednym

trenerem/ekspertem zapewniajqcym naleiyte wykonanie szkole6, kt6ry posiada

do$wiadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 szkolefi/spotkafi/warsztat6w z

zakresu budowania kompetencji liderskich i/lub budowania spolecznego potencjalu

liderskiego. Powy2sze szkolenia/spotkania/warsztaty powinny byi zrealizowane w

okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeSli okres prowadzenia

dzialalno6ci jest kr6tszy, to w tym okresie do oferty nale2y dolqczyi CV

trenera/eksperta zgodnie z wzorem stanowiAcym Zalqcznik nr 2a do Zapytania

ofertowego oraz wykaz uslug szkoleniowych/warsztatowych/spotkafi dla

trenera/eksperta, zgodnie ze wzorem stanowiqcym Talqcznik nr 2 do Zapytania

ofertowego
Trener/ekspert, kt6ry bqdzie brat udziat w realizacji zam6wienia, musi spelniai

wymagania okre6lone w Zapytaniu ofertowym. W razie konieczno6ci powierzenia

wykonania szkoleri innym osobom, ni2 wskazane w ofercie, osoby te muszq posiadai

do6wiadczenie minimum takie samo lub wy2sze od do6wiadczenia os6b wskazanych w
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ofercie oraz wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajqcego na powierzenie realizacji
szkolenia innemu trenerowi/ekspertowi.

o Aktualny wpis Trenera/eksperta w Rejestrze lnstytucji Szkoleniowych.

5. w procesie wyboru wykonawcy pod uwagq zostane wziete nastqpujqce kryteria:

1. Cena - LOO% (maksymalnie 100 pkt.)
Spos6b wvliczenia punktacii:

1. Kryterium cenowe. ocenie podlega6 bqdzie calkowita cena brutto za ww. uslugq wykazana na
podstawie zalqcznika nr 1 do niniejszego zaproszenia
Punkty za cenq bqdq obliczane wg wzoru:
Kryterium cena: oferta najni2sza/oferta badana x 100 pkt. xLOO% = liczba punkt6w

6. Termin wykonania zam6wienia

t7 .02.2020 r. Boleszkowice

L8.O2.2020 r. Trzci 6sko-Zd r6j

L9.O2.2O2O r. Lipiany

20.O2.2O2O r. Pyrzyce

24.O2.2020 r. Prze lewice

25.O2.2O20 r. Pelczyce

26.O2.2O2O r. Choszczno

27.02.2020 r. Recz

Konkretne adresy zostanq podane przezZamawiajqcego na 10 dni przed terminem realizacji uslugi.

7. Spos6b skladania ofert

a. Wykonawca moie zlo2yt jednq ofertq. Zlo2enie wiqcej ni2 jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert zlo2onych przez Wykonawcq.

b. Zamawiaiqcy nie dopuszcza mo2liwosci skladania ofert czqsciowych.
c. Zamawiaiqcy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert wariantowych.
d. Oferta musi byi sporzqdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
e. Treii oferty musi by6 zgodna z treSciq ogloszenia.
f. Oferta musi byd podpisana przez Wykonawce, tj. osobq reprezentujqcq Wykonawcq, zgodnie z

zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub osobq upowa2nionq do
reprezentowa nia Wykonawcy.

h.

Je2eli osoba podpisujqca ofertq (reprezentujqca Wykonawcq lub Wykonawc6w) dziala na
podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo w formie oryginalu lub kopii po6wiadczonej za
zgodnoSi z oryginalem przez notariusza musi zostai dolqczone do oferty.
Oferta wrazz zatqcznikami musi byi sporzqdzona w jqzyku polskim. Ka2dy dokument skladajqcy
siq na ofertq lub zlo2ony wrazz ofertq sporzqdzonyw jqzyku innym ni2 polskimusi byi zloiony
wraz z tlumaczeniem w jqzyku polskim.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
ofertq nale2y zloiyi w kopercie lub przeslai w formie elektronicznej.
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k. Zaleca siq, aby ka2da strona oferty zawierajqca jakqkolwiek tre5i byla podpisana lub parafowana

przez Wykonawcq.
l. Na kopercie nale2y umieScii nazwe i adres wykonawcy oraz zamawiajqcego, tj. Stowarzyszeniu

,,Lider Pojezierza" , Al. 1 Maja 6,74-320 Barlinek oraz opis: oferta na zadanie wyb6r wykonawcy

uslug szkoleniowych (trener6w) dta potrzeb projektu pn.: ,,Poszukiwacze zaginionych iniciatyw"

m. Je2eli oferta zostanie przeslana drogq mailowq na adres: iruszkowsl<a@.lide.rpoigfigrza.ql, w

tytule przestanej wiadomo5ci nale2y wpisai: oferta na zadanie wyb6r wykonawcy ustug

szkoleniowych (trener6w)dla potrzeb projektu pn.:,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw"

8. Okre$lenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego

postqpowania o udzielenie zam6wienia

Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwo6i zmian w umowie zawartej z Wykonawcq, kt6ry zostanie

wybrany w wyniku przeprowadzonego postqpowania.'Zmiany zapisu umowy bqdq zawierane w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewa2no6ci i mogq by6 wprowadzane z powodu:
. WystEpienia uzasadnionych zmian w zakresie, sposobie i terminie wykonania przedmiotu

zam6wienia.
. WystQpienia obiektywnych przyczyn niezale2nych od Zamawiaiqcego iWykonawcy.
. Towar okre6lony w ofercie, a nastqpnie w umowie, przestal byd produkowany i jest niedostqpy.

W takiej sytuacji Wykonawca mo2e zaproponowai inny typ towaru, kt6ry musi spelniad warunki

okrejlone w zapytaniu ofertowym. zidentyfikowanych problem6w spolecznych lub gospodarczych.

. Zmiany obowiqzuiqcych przepis6w, je2eli konieczne bqdzie dostosowanie treSci umowy do

aktualnego stanu prawnego (w tym obowiqzujqcych norm).
. KoniecznoSi wprowadzenia zmian bqdzie nastqpstwem zmian wytycznych lub zaleceh

lnstytucji, kt6ra przyznala Srodki na sfinansowanie umowy.
. Zmiany stawki podatku od towar6w na asortyment stanowiqcy przedmiot zam6wienia.
. Dzialania sity wy2szej za kt6rq uwa2a siq zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, wystqpuiqce

po zawarciu umowy, a kt6rych Zamawiajqcy nie byt w stanie przewidzie6 w momencie jej zawarcia

i kt6rych zaistnienie lub skutki uniemo2liwiajq wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

9. lnformacja o moiliwoSci skladania ofert czq5ciowych,

Nie przewiduje siq mo2liwo6ci skladania ofert czqSciowych.

10. lnformacja o planowanych zam6wieniach, o kt6rych mowa w pkt 7 !it. g podrozdzialu 6.5

Wytycznych w zakresie kwalifikowalno5ci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6ino5ci na lata 2OL4'2O2O

Nie przewiduje siq zlecenia zam6wie6, o kt6rych mowa w pkt 7 lit. g podrozdzialu 6.5 Wytycznych

w zakresie kwalifikowalno5ci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata 20L4-2O2O.

11.Termin i miejsce skladania ofert

Ofertq nale2y zloLy( w terminie do 24.01,.2020 r. do godziny 10.00 w siedzibie zamawiajqcego,

tj. Stowarzyszeniu ,,Lider Pojezierza" , Al. 1 Maja 6, 74-320 Barlinek lub na adres e-mail:

iryszl<owsl<a Ci lid e rpo j-eziell za.gl

Osobami uprawnionymido kontaktu sq: lwona Ruszkowska lubJoanna Ma16, tel .95-746-03-60,

e- m a i I :'r.ru sz l<o rr,r s k a (n l i d elp o i e z i e.r-4, a . t: I

a.

b.
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c. Oferta otrzymana przezzamawiajqcego po terminie podanym powy2ej zostanie odrzucona.

12.Termin i miejsce otwarcia ofert

a. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego: Al. 1 Maja 6,74-32OBarlinek, w dniu
24.OL.2020 r. o godz. 10.30
b. Otwarcie ofert jest jawne.

13. lnformacja o moiliwoSciodstqpienia od wyboru oferty

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby film6w (liczba moie ulec zmniejszeniu lub
zwiqkszeniu). Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwoSi uniewa2nienia postepowania bez podania
przyczyny.

t4. Wymagane dokumenty i o5wiadczenia jakie powinni dostarczyd wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunk6w

W celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz wykazania braku podstaw
do wykluczenia, wykonawcy muszq zlo2y(wrazzofertq nastqpujqce o6wiadczenia idokumenty:

a) Wypelniony formularz ofertowy - zatqcznik nr 1
b) wykaz ustug szkoleniowych - zalqcznik nr 2
c) Curriculum Vitae - zalqcznik nr 2a
d) O6wiadczenie o braku powiqzafi - zalqcznik nr 3
e) OSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu - zalqcznik nr 4
f) RIS - kopia

WI
Stowa


