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ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
warto
do składania ofert cenowych w postępowaniu
szacunkowa nie przekracza wyrażonej
żonej w złotych równowartość
równowarto kwoty 30 000 EURO

Gmina Maków Podhalański
ski ul. Szpitalna 3, 34-220
34
Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63
- Miejski Ośrodek
rodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
Podhala
34-220
220 Maków Podhalański,
Podhala
Kościuszki 1,
reprezentowany przez
mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka
O rodka Pomocy Społecznej
– zwany w dalszej części Zamawiającym
ącym
tel. 33/877 15 54; fax 33/877 35 13
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2017,
poz. 1579 z późn.
n. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień
zamówień publicznych
public
obowiązującego
w Miejskim Ośrodku
rodku Pomocy Społecznej w Makowie
Mako
Podhalańskim
skim wprowadzonego Zarządzeniem
Z
nr
4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami,
zmianami których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Społeczne w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe
ofe
na wykonanie
usługi „specjalisty ds. diagnoz” polegającej
polegaj
na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb
uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów
realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

I.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1

Usługę przeprowadzenia diagnoz uczestników projektu oraz dostosowanie form wsparcia do
zdiagnozowanych potencjałów w okresie od 26 października 2018r. do 31 lipca 2021r.

II.

Zakres zadań/usługi:
1. Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb każdego Uczestnika Projektu, tj. 66 osób oraz
dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów/potrzeb w wymiarze nie więcej niż
528 godzin.
2. Przedstawienie pisemnej diagnozy uczestników projektu w celu ustalenia ścieżek reintegracji dla
każdego z nich w ramach realizowanego projektu.
3. Analiza indywidualnych predyspozycji uczestników projektu poprzez konsultacje z pracownikami
socjalnymi oraz specjalistami m.in.: psychologa, socjologa o specjalności praca socjalna, doradcy
zawodowego i/lub pedagoga czy terapeuty ds. uzależnień, których zapewnia Wykonawca do
„Zespołu” przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb.
/- doradca zawodowy opracowywał będzie część diagnozy dotyczącą aktywizacji zawodowej
Uczestników Projektu, którzy mogą być objęci aktywizacją zawodową; odpowiedzialny będzie za
opracowanie diagnozy w obszarze preferencji zawodowych, który wskaże indywidualne potrzeby
w tym obszarze, możliwości, potencjał oraz ograniczenia;
- psycholog lub socjolog będą odpowiedzialni za opracowanie części psychospołecznej w tym
identyfikacji indywidualnych problemów społecznych, potencjału, zasobów, deficytów, ograniczeń w
tym zdrowotnych (wskazanie metod i narzędzi przybliżających UP do wyeliminowania lub
złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i/lub powodujących
oddalenie od rynku pracy); pomiar kompetencji i umiejętności społecznych niezbędnych do pełnego
uczestnictwa w społeczeństwie./
Zespół zapewni w ramach procesu diagnostycznego wyspecjalizowane narzędzia, które są zgodne ze
standardami pracy socjalnej oraz metodyką pracy socjalnej jak również psychologii, doradztwa
zawodowego. Dokona analizy oraz interpretacji wyników indywidualnych badań diagnostycznych
w formie indywidualnych raportów z badania.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za monitorowanie postępów Uczestników Projektu w realizacji
Indywidualnej

Ścieżki

oraz

osiąganych

rezultatów

indywidualnych

przez

poszczególnych

uczestników.
Wykonawca w oparciu o uzyskanie wyniki diagnozy opracuje Indywidualną Ścieżkę Udziału
w projekcie dla każdego UP w formie Planu Pomocy obejmujący – formę, zakres, intensywność jak
również indywidualne cele i rezultaty Planu pomocy.
Wykonawca będzie dokonywał cyklicznej oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również
oceny postępu w kontekście zaplanowanych celów i rezultatów poszczególnych uczestników projektu
oraz dostosowania indywidualnych potrzeb i możliwości do potrzeb UP .
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Przy współpracy ze specjalistami realizującymi wsparcie w formach indywidualnych i grupowych
oraz pracownikami socjalnymi – dokonywał będzie zmian Indywidualnej Ścieżki Udziału celem
dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do potrzeb Uczestników Projektu
w odniesieniu do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów projektu. - oznaczania dokumentacji znakami
zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020.
Wykonawca w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane i adekwatne narzędzia w tym
testy psychometryczne np. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, specjalistyczne narzędzia
stosowane w diagnozie w pracy socjalnej zgodnie z metodyką pracy socjalnej, testy psychometryczne
i/lub socjometryczne wykorzystywane w doradztwie zawodowym.

Miejsce realizacji – zapewnienie miejsca realizowania oferty.
Maków Podhalański. Przewiduje się ewentualną możliwość świadczenia usługi w miejscu
zamieszkania Uczestnika Projektu.

W ramach realizacji projektu przewidujemy 8 godzin na Uczestnika Projektu w tym średnio:
- 4 godziny na przeprowadzenie diagnoz;
- 4 godziny na ocenę postępów oraz aktualizację planów pomocy.

III.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- dysponują personelem posiadającym niezbędne kompetencje do realizacji usługi, odpowiednie
wykształcenie i kwalifikacje /udokumentowane/
- posiadają niezbędną wiedzę i minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie poradnictwa
psychologicznego i zawodowego - na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi
oświadczenie o sposobie spełnienia warunku (załącznik nr 1) oraz CV specjalistów realizujących
usługi,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na
potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie o sposobie spełnienia
warunku (załącznik nr 2);
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca
przedstawi oświadczenie o sposobie spełnienia warunku (załącznik nr 3).
- formularz ofertowy z podaną kwotą brutto (załącznik nr 4).
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IV.

Forma zatrudnienia: umowa – cywilnoprawna od 1 listopada 2018 roku do 31sierpnia 2021 roku.

V.

Oświadczenie

o

braku

powiązań

osobowych

i

kapitałowych

(załącznik

nr

6):

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO (załącznik nr 7)
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest
zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje
zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada
konkurencyjności” ww. Wytycznych.
W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie
w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego – Pani
Monika Wróbel tel. 33 877 15 54 wew. 28, w sprawach proceduralnych – Pani Marta Kucharczyk tel.
33 877 15 54 wew. 26.
Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.

VII.

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego: mops.makow@pro.onet.pl lub złożyć
osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański do dnia 26 października 2018 r. do godz. 11:00.
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VIII. Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.
IX.

Kryterium oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena: 100 %

X.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą, jeśli złożona
oferta przewyższy kwotę założoną przez Zamawiającego na wykonanie Zamówienia.

XI.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo
zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki
ochrony prawnej tj. odwołania.

XII.

Klauzula o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), (RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim reprezentowany
przez Kierownik Urszulę Sarnicką, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. Kościuszki 1, tel. 33 877 15 54.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych JarosławaMyślaka, z którym można kontaktować się pod adresem
elektronicznym: iod@makow-podhalanski.pl lub listownie na adres administratora.
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego MOPS 271/ZP/26/2018 prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Odbiorcami będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), (Pzp).
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy oraz w celach archiwizacyjnych.
5. Przysługuje Pani/Panu:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych, jednak w sposób nie skutkujący zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz
nie naruszający integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania wynikającego z art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych obowiązek prawny administratora z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż jest wymogiem ustawowym określonym w Pzp. Konsekwencje ich niepodania
zostały uregulowane w Pzp.
8. Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą wykorzystywane do
profilowania.
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XIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne: rekomendacje; CV; CV osób realizujących usługi powinny być
opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych.

Z poważaniem
(-) Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Urszula Sarnicka
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