Warszawa 27.09.2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/2018
świadczenie usługi eksperckiej w roli członkini/członka komisji wybierającej przetestowane
innowacje do upowszechniania
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia w związku z realizacją projektu
„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla
osób zależnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia
maksymalnie 2 ekspertów – członków komisji wybierającej przetestowane innowacje do
upowszechniania
Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 79400000-8 (usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne)

1. ZLECENIODAWCA:
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Plac Zamkowy 10
00-277 Warszawa.
www. stocznia.org.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej w roli członka komisji wybierającej
przetestowane innowacje do upowszechniania ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę –
wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Innowacje
będą oceniane pod względem m.in. użyteczności, szansy na skalowanie i replikowanie potencjału
innowatora oraz równości szans. Komisja dokona oceny przetestowanych innowacji w dwóch
przedziałach czasowych: I tura październik 2018; II tura luty-marzec 2019.
Komisja dokona oceny na podstawie:
•
•
•
•
•

raportu końcowego innowatora/ki,
oceny wersji końcowej innowacji (modelu, narzędzi, produktu, opisanej usługi)
raportu końcowego ewaluatora/ki,
opinii opiekuna/ki,
prezentacji oraz rozmowy z osobą/zespołem testującą/ym innowacje

A. W pierwszej turze komisja oceni
maksymalnie 13 przetestowanych innowacji.
Zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać oceny przetestowanych innowacji w oparciu w ww.
dokumenty w terminie (10-22.10.2018r.) oraz przygotować rekomendację dotycząca
dalszego rozwoju innowacji i upowszechniania zgodnie z ustalonymi przez Zleceniodawcę
procedurami i przy wykorzystaniu udostępnionych przez Zleceniodawcę formularzach oraz
uczestniczyć w obradach komisji w Gdyni w dniach 24-25.2018 r.
B. W drugiej turze komisja oceni maksymalnie 20 przetestowanych innowacji. Zleceniobiorca
zobowiązuje się dokonać oceny przetestowanych innowacji w oparciu w ww. dokumenty
oraz przygotować rekomendację dotycząca dalszego rozwoju innowacji i upowszechniania
zgodnie z ustalonymi przez Zleceniodawcę procedurami i przy wykorzystaniu
udostępnionych przez Zleceniodawcę formularzach oraz uczestniczyć w obradach komisji.
Termin oceny przetestowanych innowacji oraz posiedzenia komisji (w Warszawie) zostanie
podany przez Zamawiającego na początku 2019 r .
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający planuje wybór 2 ekspertów, którzy
oceniać będą przetestowane innowacje w dwóch turach. Wybór eksperta w drugiej turze jest
opcjonalny.
Szacowana łączna wartość zamówienia wynosi maksymalnie 12 177,00 brutto PLN za ocenę
przetestowanych innowacji (łączne wynagrodzenie dwóch ekspertów za ocenę 33 przetestowanych
innowacji).
3. WARUNKI UDZIAŁU MERYTORYCZNE :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie do wykonania zamówienia, spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:
3.1 Dysponują co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy w obszarze polityki społecznej, a
w tym: posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowaniu lub realizowaniu
projektów społecznych dotyczących przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz osób zależnych.
3.2 W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w ramach realizacji
umowy zlecenia albo umowy o dzieło, albo w ramach stosunku pracy wykonali czynności
eksperckie, w charakterze członka komisji w co najmniej 5 komisjach dokonujących oceny
projektów innowacji społecznych w obszarze wsparcia dla osób zależnych.
3.3 Wykonały (współuczestniczyły w tworzeniu) co najmniej 2 modeli rozwoju innowacyjnych
przedsięwzięć o charakterze społecznym.
3.4 Współtworzyły co najmniej 1 innowację społeczną

4. WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.2 Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Usługi realizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego. I tura
październik 2018; II tura luty-marzec 2019.
6. KRYTERIA OCENY OFERTY:
6.1 Cena oferty : 40 %
C - (Cmin/Cx)*40
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie
C - min – najmniejsza kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie usługi oceny
przetestowanych innowacji spośród ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i
spełniających kryteria oceny spełniania warunków.
6.2 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 60 %

5.2.1.

•
•
5.2.2.

•
•
5.2.3.

Doświadczenie przy ocenie projektów innowacji społecznych w obszarze wsparcia
dla osób zależnych – udział w min. 5 komisjach (ponad minimalne 5 komisji) - maks.
20 punktów, w tym:
dodatkowe 2 komisje - 10 punktów,
dodatkowe 4 komisje - 20 punktów
Wykonanie lub współtworzenie co najmniej 2 modeli rozwoju innowacyjnych
przedsięwzięć o charakterze społecznym (ponad minimalne 2 modele ) maks. 20
punktów, w tym
dodatkowy 1 model - 10 punktów
dodatkowe 2 modele - 20 punktów
Doświadczenie przy współtworzeniu innowacji społecznych ponad 1 innowację
społeczną maks. 20 punktów, w tym
•
•

dodatkowa 1 innowacja społeczna - 10 punktów
dodatkowe 2 innowacje społeczne - 20 punktów

7.

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę wraz z załącznikami oraz CV wykonawcy należy przesłać do 5.10.2018 do 9.30 w wersji
elektronicznej na adres: mlewandowska@stocznia.org.pl
Prosimy, by były to skany podpisanych dokumentów

8.

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1k.c.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
3. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania
ofertowego.
4. Nocleg i przejazd na komisję oferenci zapewniają we własnym zakresie
5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie
podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność z wymaganiami
zamówienia.
6. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty przekazania
rachunku/faktury Zamawiającemu, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących

działalności gospodarczej do 10 dni od daty złożenia rachunku u Zamawiającego, zgodnie z
zamówieniem.
9.

KONTAKT: Wszelkich informacji o zamówieniu udziela: Maria Lewandowska-Woźniak,
t. +48 22 378 39 73; mlewandowska@stocznia.org.pl.

