
	  

	  

Zapytanie	  ofertowe	  	  
na	  świadczenie	  usługi	  eksperckiej	  w	  obszarze	  tematycznym	  usług	  opieki	  i	  wsparcia	  na	  rzecz	  
dzieci	  przebywających	  w	  pieczy	  zastępczej	  lub	  zagrożonych	  umieszczeniem	  w	  pieczy	  
zastępczej	  w	  ramach	  projektu	  „TRUST	  BON	  –	  Inwestycja	  w	  społecznie	  opłacalny	  efekt”	  
współfinansowanego	  ze	  środków	  Unii	  Europejskiej	  z	  Europejskiego	  Funduszu	  Społecznego	  w	  
ramach	  Programu	  Operacyjnego	  Wiedza	  Edukacja	  Rozwój	  2014-‐2020	  (dalej	  zwanego	  
projektem)	  	  

	  

Kod	  CPV	  zgodnie	  ze	  Wspólnym	  Słownikiem	  Zamówień:	  	  

79400000-‐8	  usługi	  doradcze	  w	  zakresie	  działalności	  gospodarczej	  i	  zarządzania	  oraz	  podobne	  
(podrzędne	  względem:	  usługi	  biznesowe:	  prawnicze,	  marketingowe,	  konsultingowe,	  
rekrutacji,	  drukowania	  i	  zabezpieczania)	  	  

	  

I.	  ZLECENIODAWCA:	  	  

Fundacja	  Pracownia	  Badań	  i	  Innowacji	  Społecznych	  „Stocznia”	  	  
Plac	  Zamkowy	  10,	  00-‐277	  Warszawa	  	  

	  

II.	  OPIS	  PRZEDMIOTU	  ZAMÓWIENIA:	  	  

1.	  Przedmiotem	  zamówienia	  jest	  świadczenie	  usługi	  eksperckiej	  w	  obszarze	  tematycznym	  
usług	  opieki	  i	  wsparcia	  na	  rzecz	  dzieci	  przebywających	  w	  pieczy	  zastępczej	  lub	  zagrożonych	  
umieszczeniem	  w	  pieczy	  zastępczej,	  dalej	  zwanym	  obszarem	  tematycznym.	  	  

2.	  Usługa	  obejmuje:	  	  

a)	  udział	  w	  spotkaniach	  z	  samorządami,	  usługodawcami	  i/lub	  inwestorami	  rozważającymi	  
udział	  we	  wdrażaniu	  w	  ramach	  projektu	  obligacji	  społecznych	  (Social	  Impact	  Bonds),	  dalej	  
zwanych	  SIB-‐ami,	  dotyczących	  obszaru	  tematycznego;	  

b)	  świadczenie	  innych	  konsultacji	  eksperckich,	  niezbędnych	  w	  trakcie	  prac	  nad	  
opracowywaniem	  kształtu	  SIB-‐ów.	  	  

3.	  W	  toku	  postępowania	  o	  udzielenie	  zamówienia	  Zamawiający	  planuje	  wybór	  jednego	  
Wykonawcy.	  	  

4.	  Szacowana	  wartość	  zamówienia	  wynosi	  3000	  zł	  (jest	  to	  maksymalna	  kwota	  przeznaczona	  
na	  łączne	  wynagrodzenie	  Wykonawcy).	  	  



	  

III.	  WARUNKI	  REALIZACJI	  ZAMÓWIENIA:	  	  

1.	  Zamawiający	  przekaże	  Wykonawcy	  informacje	  dotyczące	  planowanych	  terminów	  i	  miejsc	  
spotkań	  z	  samorządami,	  usługodawcami	  i/lub	  inwestorami	  rozważającymi	  udział	  we	  
wdrażaniu	  w	  ramach	  projektu	  SIB-‐ów	  dotyczących	  obszaru	  tematycznego.	  	  

2.	  Wykonawca	  będzie	  świadczył	  usługę,	  osobiście	  uczestnicząc	  w	  spotkaniach	  z	  
samorządami,	  usługodawcami	  i/lub	  inwestorami	  rozważającymi	  udział	  we	  wdrażaniu	  w	  
ramach	  projektu	  SIB-‐ów	  dotyczących	  obszaru	  tematycznego	  w	  ustalonych	  z	  Zamawiającym	  
terminach	  i	  miejscach.	  Koszty	  dojazdu	  na	  spotkania	  Wykonawca	  pokrywa	  we	  własnym	  
zakresie.	  W	  przypadku	  innych	  konsultacji	  eksperckich,	  niezbędnych	  w	  trakcie	  prac	  nad	  
opracowywaniem	  kształtu	  SIB-‐ów,	  dopuszczalne	  jest	  świadczenie	  usługi	  w	  formie	  
telekonferencji.	  	  

3.	  Wykonawca	  wykona	  usługę	  z	  należytą	  starannością	  i	  wykorzystaniem	  doświadczenia	  i	  
wiedzy	  w	  zakresie	  pomocy	  społecznej	  w	  obszarze	  tematycznym.	  

4.	  W	  celu	  realizacji	  zamówienia	  podpisana	  zostanie	  umowa	  między	  Zamawiającym	  a	  
Wykonawcą.	  	  

5.	  Wynagrodzenie	  Wykonawcy	  za	  świadczenie	  usługi	  wynosi	  maksymalnie	  150	  zł	  brutto	  za	  
godzinę,	  bez	  względu	  na	  formę	  prawną	  Wykonawcy.	  	  

	  

IV.	  TERMIN	  REALIZACJI	  ZAMÓWIENIA:	  	  

1.	  Wykonawca	  świadczy	  usługę	  do	  chwili	  zrealizowania	  zakresu	  umowy,	  ale	  nie	  dłużej	  niż	  do	  
31	  marca	  2018	  roku.	  	  

	  

V.	  KRYTERIA	  OCENY	  OFERTY:	  	  

1.	  W	  toku	  oceny	  oferty	  brane	  pod	  uwagę	  będą	  następujące	  kryteria:	  	  

a)	  doświadczenie	  w	  obszarze	  świadczenia	  pomocy	  społecznej	  na	  rzecz	  dzieci	  
przebywających	  w	  pieczy	  zastępczej	  lub	  zagrożonych	  umieszczeniem	  w	  pieczy	  zastępczej,	  
np.	  w	  ramach	  organizacji	  pozarządowych	  –	  maks.	  5	  pkt,	  przy	  czym	  1	  punkt	  przy	  
doświadczeniu	  od	  5	  do	  7	  lat,	  2	  punkty	  –	  od	  7	  do	  9	  lat	  doświadczenia,	  3	  punkty	  –	  od	  9	  do	  11	  
lat	  doświadczenia,	  4	  punkty	  –	  od	  11	  do	  13	  lat	  doświadczenia	  i	  5	  punktów	  powyżej	  13	  lat	  
doświadczenia;	  	  

b)	  cena	  brutto	  –	  stawka	  godzinowa	  za	  świadczenie	  usługi	  –	  maks.	  1	  pkt	  (nie	  większa	  niż	  150	  
zł	  brutto)	  liczona	  wg	  poniższego	  wzoru:	  	  

C	  =	  (Cmin/Cx)	  C	  –	  liczba	  punktów	  przyznanych	  danej	  ofercie	  za	  cenę,	  



	  

Cmin	  –	  minimalna	  cena	  zaoferowana	  w	  odpowiedzi	  na	  zapytanie,	  

Cx	  –	  cena	  rozpatrywanej	  oferty.	  

2.	  Łącznie	  Oferent	  może	  uzyskać	  maksymalnie	  6	  punktów	  w	  ocenie	  kryteriów	  będących	  
podstawą	  oceny	  złożonej	  oferty.	  	  

3.	  W	  toku	  weryfikacji	  i	  oceny	  ofert	  Zamawiający	  może	  poprosić	  Oferentów	  o	  wyjaśnienia	  
dotyczące	  treści	  złożonych	  ofert.	  	  

	  

VI.	  TRYB	  I	  TERMIN	  SKŁADANIA	  OFERT:	  	  

1.	  Oferta	  powinna	  zawierać	  formularz	  ofertowy	  (stanowiący	  załącznik	  nr	  1	  do	  zamówienia)	  
oraz	  oświadczenie	  o	  braku	  powiązań	  osobowych	  lub	  kapitałowych	  z	  Zamawiającym	  
(stanowiące	  załącznik	  nr	  2	  do	  zamówienia).	  	  

2.	  Ofertę	  należy	  przesłać	  w	  wersji	  elektronicznej	  na	  adres	  kpliszczynska@stocznia.org.pl	  
w	  terminie	  do	  13	  lutego	  br.	  (do	  godz.	  23.59)	  z	  dopiskiem	  „ekspert	  ds.	  pomocy	  społecznej”.	  	  

	  

VII.	  WARUNKI	  UDZIAŁU	  W	  ZAMÓWIENIU:	  	  

1.	  Zamawiający	  nie	  dopuszcza	  składania	  ofert	  częściowych.	  	  

2.	  O	  udzielenie	  zamówienia	  mogą	  ubiegać	  się	  Oferenci,	  którzy	  posiadają	  niezbędną	  wiedzę	  i	  
doświadczenie	  do	  wykonania	  zamówienia,	  w	  tym	  spełniają	  wymaganie	  minimum	  5-‐letniego	  
doświadczenia	  w	  obszarze	  świadczenia	  pomocy	  społecznej	  na	  rzecz	  dzieci	  przebywających	  
w	  pieczy	  zastępczej	  lub	  zagrożonych	  umieszczeniem	  w	  pieczy	  zastępczej.	  Oferent	  
niespełniający	  tego	  wymagania	  będzie	  wykluczony	  z	  postępowania.	  Ofertę	  Oferenta	  
wykluczonego	  uważa	  się	  za	  odrzuconą.	  	  

3.	  Zamawiający	  nie	  może	  udzielić	  zamówienia	  Oferentom	  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	  Oferentem,	  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.	  Niespełnienie	  wyżej	  wymienionego	  warunku	  
skutkować	  będzie	  wykluczeniem	  Oferenta	  z	  postępowania.	  Ofertę	  Oferenta	  wykluczonego	  
uważa	  się	  za	  odrzuconą.	  	  

4.	  W	  przypadku	  osób	  prywatnych	  Oferent	  wyraża	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  danych	  
osobowych	  w	  celu	  rozstrzygnięcia	  niniejszego	  zapytania	  ofertowego.	  	  

	  

VIII.	  INNE	  ISTOTNE	  WARUNKI	  ZAMÓWIENIA:	  	  

1.	  Zapytanie	  ofertowe	  nie	  stanowi	  oferty	  w	  rozumieniu	  art.	  66	  §1	  k.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.	  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.	  	  

5.	  Zamawiający	  podpisze	  umowę	  z	  Wykonawcą,	  którego	  oferta	  otrzyma	  największą	  liczbę	  
punktów,	  przy	  czym	  jego	  łączne	  wynagrodzenie	  nie	  może	  przekroczyć	  3000	  zł.	  	  

6.	  Termin	  płatności	  za	  realizację	  przedmiotu	  zamówienia:	  7	  dni	  od	  daty	  przekazania	  
rachunku/faktury	  Zamawiającemu,	  a	  w	  przypadku	  osób	  fizycznych	  nieprowadzących	  
działalności	  gospodarczej	  do	  7	  dni	  od	  daty	  złożenia	  rachunku	  u	  Zamawiającego,	  zgodnie	  z	  
zamówieniem.	  	  

	  

IX.	  KONTAKT:	  	  

Wszelkich	  informacji	  o	  zamówieniu	  oraz	  o	  samym	  projekcie	  „TRUST	  BON	  –	  Inwestycja	  w	  
społecznie	  opłacalny	  efekt”	  udziela	  Katarzyna	  Pliszczyńska,	  kpliszczynska@stocznia.org.pl,	  
22	  100	  55	  94.	  


