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POWIATOWE CENTRUM 
P O M O C Y R O D Z r ł a E V n ^ ^ Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 
S!>toS(>tój^(ł344MMOOI7*) wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto, 
NlP:S34-I»«$-W.R«f-T5019*IJ« a nieprzekraczającej 130.000 złotych 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Regon: 750196838 
NIP: 834159319 
Tel./fax (046) 837 03 44 
e-mail: pcprIowicz(2jwp.pl 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Przedmiot zamówienia: 
zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Łowicza specjalistycznego 
asystenckiego szkolenia dla 5 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej (60 godzin) 
zgodnie z założeniami projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
RPLD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I X , Działanie I X . 2, 
Poddziałanie I X . 2 . 1 . „Usługi społeczne i zdrowotne", współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

C P V - 805 i 0000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 
80530000 - 8 usługi szkolenia zawodowego 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach szkolenia Oferent zobowiązany jest do: 
ł) przeprowadzenia szkolenia ogółem dla 5 osób - Asystentów Osobistych Osoby 

Niepełnosprawnej- 60 godzin szkoleniowych realizowanych w ciągu ośmiu kolejnych 
dni roboczych ł godzina szkoleniowa ma uwzględniać następujące elementy. 

2) szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy 
ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji 
i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej 
w formie przyuczenia do pracy. 

3) przygotowania programu szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin. 
4) godzina szkoleniowa trwa 1 godzinę lekcyjną tj. 45 minut, 
5) zagwarantowania materiałów typu skrypty, własne opracowania związane z tematyką 

szkolenia, 
6) opracowania i w>'dania każdemu z uczestników zaświadczenia potwierdzającego 

udział w szkoleniu, 
7) opracowania i przeprowadzenia badania ankietowego oceniającego poziom szkolenia. 

^ f u n d a c j a 
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8) zagwarantowania zastępstwa innych osób o równoważnych kwalifikacjach 
w wypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożlwiających realizację usługi 
przez osoby wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

9) prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym listy obecności. 
10) zamieszczania informacji o fakcie współfinansowania projektu z E F S , zgodnie 

z wzorami przekazanymi przez Zleceniodawcę w tym: 
• na prowadzonej dokumentacji, 
• oraz na wszystkich innych dokumentach nie wymienionych wyżej, które 

Zleceniobiorca ma obowiązek dostarczyć Zleceniodawcy. 
11) prowadzenia karty czasu pracy (łączne zaangażowanie zawodowe w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy staikturalnych i Funduszu 
Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin 
miesięcznie - - dotyczy osób fizycznych), 

12) poinformowania Uczestników szkolenia o tym, że szkolenie organizowane 
jest w ramach projektu „Łowickie Centrum usług środowiskowych" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

13) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn zm ). 

Po zakończeniu szkolenia należy: 
przekazać wraz z fakturą dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia (imienne 
listy obecności z podpisami uczestników potwierdzające udział w spotkaniach, listy 
korzystania z suszu szkoleniowego, listy odbioru zaświadczeń o ukończeniu 
szkolenia, kserokopię wydanych zaświadczeń, ankiety ewaluacyjne oraz 1 egz. materiałów 
szkoleniowych). 

Termin realizacji szkolenia: 
Luty 2022 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają 
następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1. Dysponują na dzień składania ofert potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 
- ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego. 

2. Posiadają uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia. W celu potwierdzenia spełniania 
przez Wykonawcę ww. warunku Zamawiający żąda przedstawienia kopii dyplomów, 
dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia (w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

3. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej 
niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu 
pomocniczego (co najmniej 30 godzin). W tym zakresie Wykonawca składa oświadczenie 
o Ilości godzin szkoleń w latach 2018-2021 podając nazwy podmiotów zamawiających, 
liczby godzin i daty wykonania usługi- zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego. 
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4. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 
wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto 
wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają 
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne -
ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

5. Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 3 
oświadczenie). 

Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie 
oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty, 

5. Termin składania ofert: 15.02.2022r., godzina 09:00 
6. Miejsce i sposób składania ofert: 

a. Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę, zawierającą jedną 
jednoznacznie opisaną propozycję. 

b. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
c. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
d. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. 
e. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
f. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze łub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy do reprezentowania firmy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty 
łub osobę upoważnioną. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone 
do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. 

g. Zaleca się, by oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była na kolejno 
ponumerowanych stronach i spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 

h. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. 

i . W przypadku, gdy do oferty, w formie załączników, dołączone są kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez 
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 

j . Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, 
k. Złożenie jednej ważnej oferty, upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru 

Wykonawcy. 
1. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub 

unieważnić postępowanie bez podania przyczyn, 
m. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu 

do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana 
informacja na stronie internetowej Zamawiającego. 
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n. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna 
oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, 

o. Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego 
wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. 

7. Oferty należy składać: 

a) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz, pokój nr 1 (sekretariat) 

b) za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu. 

c) za pomocą narzędzia baza konkurencyjności 
https:/^azakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

d) Oferty należy składać do dnia 15.02.2022 r., do godziny 09:00. Ofertę nałeży umieścić 
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firma) i adresem 
Wykonawcy oraz zaadresowana wg. następującego wzoru: 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

ul. Podrzeczna 30 

99-400 Łowicz 

Oferta na : 

zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Łowicza specjalistycznego 
asystenckiego szkolenia dla 5 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej (60 
godzin) zgodnie z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w 
ramach Poddziałania IX.2.ł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nie otwierać do 15.02.2022 r., do godziny 09:30 

e) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. 

f) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2022 o godz. 11:00 w pokoju nr 4 w siedzibie 
zamawiającego 
g) Otwarcie ofert jest jawne. 

O0O# 
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8. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji -szczegółowych warunków 
udziału w zamówieniu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Osoba uprawniona do kontaktu: 

Anna Więcek -tel. 667-855-886, e-mail: pcprIowicz.annaw@o2.pl 

9, Kryteria wyboru oferty: 
1) c e n a - 7 0 % 

ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego 
wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto 
X 100 p k t x 7 0 % 

cena z oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 70 pkt. 

2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej 
niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu 
pomocniczego - 30 %. 

Ilość godzin szkoleń w latach 2018-2021: 
-30 - 100 godzin - 10 pkt. 
- 101-150 godzin-20 pkt. 
- powyżej 150 godzin - 30 pkt. 

Oferty wykonawców, którzy nie wykonali przed złożeniem oferty co najmniej 30 
godzin szkoleń nie będą rozpatrywane. 

Warunek ten będzie uznany na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo sprawdzenia u poprzednich Zamawiających informacji zawartych 
w oświadczeniu. Przedstawienie dokumentów, które nie spełnią w/w wymogu np, podanie 
tylko liczby bez wskazania konkretnych odbiorów usługi spowodują, że oferta nie będzie 
rozpatrywana. 
Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 

1. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny kryteriów 
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą ilość punktów. 

10, Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 
lub całości zamówienia podwykonawcom. 

11, Dokumenty jakie powinien złożyć wykonawca zamówienia: 

Załącznik 1 Formularz ofertowy 

f u n d a c j a 
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Załącznik 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu Warunków udziału 
w postępowaniu. 
Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych łub osobowych 
Załącznik 4 Wykaz usług 
Załącznik 5 Wzór umowy 

12. Warunki Gwarancji 
Należyte wykonanie usługi 

13. Warunki Transportu 
Nie dotyczy 

14. Warunki umowy: 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 

15. Postanowienia końcowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyłonienia 
wykonawcy podania przyczyn. 

2. Złożenie jednej ważnej oferty umożliwia wyłonienie Wykonawcy 
3. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie 
z zasadą konkurencyjności zamówień dodatkowych lub uzupełniających, w okresie 3 lat 
od udzielenia zamówienia podstawowego. 

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. ł ł września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za 
jego wykonanie. 

6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ofert. 

7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

16. Załączniki: 
Załącznik ł Formularz ofertowy 
Załącznik 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu Warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
Załącznik 4 Wykaz usług 
Załącznik 5 Wzór umowy 

.f Rodzinie 

/ î|(,owipzu 

Magdmetl 
(podpisKierOwnika Zamawiającego) 

Łowicz, 07.02.2022 r. 
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