
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DASZRADE/RPO/2017
dotyczące zamówienia usługi: prowadzenia warsztatów terapeutycznych

w ramach projektu 

 „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”

realizowanego przez

Fundacja DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej, w partnerstwie z Fundacją Pokolenia

(partner wiodący), Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Tczewie, Gminą Tczew/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Stowarzyszeniem na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, oraz NZOZ Centrum

Leczenia Uzależnień "Zapowiednik"

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

Szanowni Państwo,  

W związku z realizowanym przez Fundację DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej

projektem  „Lokalny  System  Aktywizacji  Społeczno-Zawodowej  w  partnerstwie

tczewskim”  zwracamy  się  do  Państwa  z  zapytaniem  ofertowym  dotyczącym

możliwości współpracy w ramach prowadzenia warsztatów terapeutycznych.

ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego 

Fundacja  DASZRADĘ  im.  Barbary  Karaczyńskiej,  ul.  Hutten-Czapskiego  49,  83-136

Opalenie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. Rodzaj zamówienia:

Usługa  świadczenia  warsztatów  terapeutycznych  –  816  godz.  prowadzonych  przez

zespół osób prowadzących w liczbie od 5 do 8 osób.

3. Opis przedmiotu zamówienia:



Przedmiotem zamówienia są warsztaty terapeutyczne realizowane w ramach projektu
„Lokalny  System  Aktywizacji  Społeczno-Zawodowej  w  partnerstwie  tczewskim”.
Warsztaty  skierowane  będą  do  60  osób  realizujących  program  terapeutyczny
wychodzenia  z  uzależnienia  i  będą  miały  charakter  komplementarny  z  terapią
świadczoną przez Centrum Leczenia Uzależnień. Celem warsztatów jest wspieranie w
procesie  wychodzenia  z  uzależnienia,  wzmacnianie  założeń  realizowanych  planów
terapeutycznych. Z uwagi na powyższe, wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu
warsztatów  terapeutycznych  dla  osób  wychodzących  z  uzależnienia.  Zamówienie
obejmuje  diagnozę  potrzeb,  konsultacje  z  terapeutami  prowadzącymi  osoby
zakwalifikowane do udziału w warsztatach, przygotowanie planu warsztatów oraz ich
przeprowadzenie  we  współpracy  z  pozostałymi  osobami  prowadzącymi.  Warsztaty
będą prowadzone w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  zależnie od
potrzeb i możliwości osób uczestniczących w projekcie.
 
Zamówienie dotyczy realizacji  łącznie 816 godz.  warsztatów dla trzech grup po 20
osób uczestniczących, realizowanych w okresie od podpisania umowy do 31.10.2018
roku.

Warsztaty  prowadzone  będą  w  liczbie  co  najmniej  2  rocznie  intensywnych  sesji
warsztatowych, trwających co najmniej 5 dni szkoleniowych. 
 
W  ramach  wykonywanych  obowiązków  Wykonawca  będzie  w  ścisłym  kontakcie  z
psychologami, terapeutami zaangażowanymi w realizację programu terapeutycznego
osób uczestniczących. W razie potrzeby osoby prowadzące warsztaty mają obowiązek
przygotowania opinii i rekomendacji niezbędnych do realizacji planu terapeutycznego. 

Szczegółowy  opis  projektu  „Lokalny  System  Aktywizacji  Społeczno-Zawodowej  w
partnerstwie tczewskim” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

5. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.10.2018

7. Miejsce realizacji zamówienia:

Praca  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego,  dopuszcza  się  warsztaty
terapeutyczne w terenie np. w formie działań typu outdoor.

8. Warunki  udziału w postępowaniu:Fundacja DASZRADĘ im. Barbary Kara-
czyńskiej

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki

określone  w  aktualnych  Wytycznych  dotyczących  udzielania  zamówień

publicznych  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020.



2) Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają wykształcenie wyższe

o weryfikacja: kserokopia dyplomu
W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia
dyplomu  pracowników/zleceniobiorców,  którzy  będą  wykonywali  usługę
prowadzenia warsztatów terapeutycznych w ramach ww. projektu.  Należy
przedłożyć  dokumenty  nie  mniej  niż  5  osób,  nie  więcej  niż  8.
Kryterium musi być spełnione przez każdą z osób realizującą usługę na rzecz
Wykonawcy.

a) posiadają  certyfikat  specjalisty/instruktora terapii  uzależnień lub  są  w
trakcie procesu certyfikacji
o weryfikacja: kserokopia  certyfikatu  lub  zaświadczenie  od  odpowiedniej

instytucji potwierdzające udział w procesie certyfikacji
W  przypadku  podmiotu  gospodarczego/organizacji  pozarządowej
kserokopia  certyfikatu  lub  zaświadczenie  pracowników/zleceniobiorców,
którzy będą wykonywali usługę prowadzenia warsztatów terapeutycznych
na  rzecz  podmiotu  w ramach  ww.  projektu.  Należy  przedłożyć
dokumenty nie mniej niż 5 osób, nie więcej niż 8. Kryterium musi
być spełnione przez każdą z osób realizującą usługę na rzecz Wykonawcy.

b) Posiadają  doświadczenie  w  przeprowadzeniu  co  najmniej  100  godzin
warsztatów terapeutycznych
-  Przez  warsztaty  terapeutyczne  Zamawiający  rozumie  Warsztaty
skierowane  będą  do  osób  realizujących  program  terapeutyczny
wychodzenia z  uzależnienia,  mające charakter  komplementarny z terapią
świadczoną przez terapeutę uzależnień. Celem warsztatów jest wspieranie
osób uczestniczących w procesie wychodzenia z uzależnienia, wzmacnianie
założeń realizowanych planów terapeutycznych. 
o weryfikacja: wykaz  zrealizowanych  warsztatów  wypełniony  na  wzorze

stanowiącym załącznik nr 2.
W  przypadku  podmiotu  gospodarczego/organizacji  pozarządowej
zaświadczenie  pracowników/zleceniobiorców,  którzy  będą  wykonywali
usługę na rzecz podmiotu w ramach ww. projektu.  Należy przedłożyć
dokumenty nie mniej niż 5 osób, nie więcej niż 8. Kryterium musi
być spełnione przez każdą z osób realizującą usługę na rzecz Wykonawcy.

3) W  postępowaniu  nie  mogą  brać  udział  oferenci  którzy  są  powiązani  z
Zamawiającym  osobowo  lub  kapitałowo.  Przez  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  związane  z  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,
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.



4) W postępowaniu mogą brać udział zarówno podmioty gospodarcze, organizacje
pozarządowe,  jak i osoby fizyczne.

PROCEDURA

9. Tryb udzielenia zamówienia:

Fundacja  DASZRADĘ  jest  podmiotem,  który  nie jest  zobowiązany do  stosowania

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19,

poz. 177 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze

środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata

2014-2020, niniejsze postępowanie  toczy  się  w oparciu  o zasadę  konkurencyjności

określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących udzielania zamówień

publicznych  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020

10. Kryteria oceny ofert:.
 
Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

a) Koszt usługi - Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. warsztatów – waga 40% 
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr

1 uwzględniającego cenę ryczałtową brutto za 1 godz. warsztatów

b) Doświadczenie  w  powadzeniu  warsztatów  terapeutycznych  dla  osób
wychodzących z uzależnienia – waga 60%
-  Przez  warsztaty  terapeutyczne  rozumie  się  warsztaty  skierowane  będą  do
osób realizujących program terapeutyczny wychodzenia z uzależnienia, mające
charakter  komplementarny z terapią świadczoną przez terapeutę uzależnień.
Celem  warsztatów  jest  wspieranie  osób  uczestniczących  w  procesie
wychodzenia  z  uzależnienia,  wzmacnianie  założeń  realizowanych  planów
terapeutycznych. 

o Weryfikacja  na  podstawie  Załącznika  nr  2  „Wykaz  zrealizowanych
warsztatów terapeutycznych”
Celem  weryfikacji  spełnienia  tego  kryterium  oceny  należy
przedłożyć wykaz zrealizowanych warsztatów terapeutycznych wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

Przyjmuje się punkty według następującego wyliczenia: 

 Ad. a) Koszt usługi - Cena ryczałtowa brutto za 1 godz. warsztatów

CRn

KW =    ---------------------------      x 40 pkt.

CRo



KW - wartość punktowa: Koszt Warsztatów
CRn - cena ryczałtowa brutto za 1 godz. warsztatów wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - cena ryczałtowa brutto za 1 godz. warsztatów wg ocenianej oferty.

 Ad.  b)  Doświadczenie  w  powadzeniu  warsztatów  terapeutycznych  dla  osób
wychodzących z uzależnienia

10 pkt – od 100 do 150 h  przeprowadzonych warsztatów terapeutycznych
dla osób wychodzących z uzależnienia
20 pkt -  od 151 do 200 h  przeprowadzonych warsztatów terapeutycz-
nych dla osób wychodzących z uzależnienia
30 pkt - powyżej 200 h  przeprowadzonych warsztatów terapeutycznych
dla osób wychodzących z uzależnienia

DWTo

DWT = ---------------- x 60 pkt.

DWTn

DWT - wartość punktowa: powadzeniu warsztatów terapeutycznych dla osób wycho-
dzących z uzależnienia
DWTo - wartość punktowa oferty ocenianej.
DWTn -  wartość  punktowa  oferty,  która  uzyskała  najwyższą  ilość  punktów  w
ocenianym kryterium. 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

11. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:

a.Strona internetowa: www.daszrade.org, www.fundacjapokolenia.pl 

b.W Bazie Konkurencyjności: 

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

c.wysłano drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców

12. Termin oraz miejsce składania ofert 

1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.02.2017r. godz. 12.00 (wiążą-

ca jest data wpływu oferty do Zamawiającego). Ofertę można składać:

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.fundacjapokolenia.pl/
http://www.daszrade.org/


 pocztą lub osobiście do biura Fundacji, przy ul. Hutten-Czapskiego 49, 83-136

Opalenie (w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) 

 mailem na adres: fundacja@daszrade.org

2. W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać w tytule wia-

domości: Zapytanie ofertowe nr 1/DASZRADĘ/RPO/2017

3. W przypadku wersji papierowej  należy dopisać na kopercie: Zapytanie ofertowe

nr 1/DASZRADĘ/RPO/2017

13. Osoby do kontaktu 

Osobą  wyznaczoną do  kontaktu  jest  Jolanta  Stasiewska,  tel.  5354852,  e-mail:

fundacja@daszrade.org

14. Sposób sporządzenia oferty

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w

załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a) Załącznik nr 1 uwzględniający cenę ryczałtową brutto za 1 godz. warszta-

tów

b) Załącznik  nr  2  zawierający  wykaz  zrealizowanych  warsztatów  terapeu-

tycznych

c) Załącznik nr 3 o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

d) Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe. W przypad-

ku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kserokopia ww. dy-

plomu wszystkich pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali

usługę prowadzenia warsztatów terapeutycznych na rzecz podmiotu w ra-

mach ww. projektu. Należy przedłożyć dokumenty nie mniej niż 5 osób,

nie więcej niż 8. Kryterium musi być spełnione przez każdą z osób realizu-

jącą usługę na rzecz Wykonawcy.

e) Kserokopia certyfikatu lub zaświadczenie od odpowiedniej instytucji  po-

twierdzające udział w procesie certyfikacji.

W przypadku podmiotu gospodarczego/organizacji pozarządowej kseroko-

pia  certyfikatu  lub  zaświadczenie  pracowników/zleceniobiorców,  którzy

będą  wykonywali  usługę  prowadzenia  warsztatów  terapeutycznych  na

rzecz podmiotu w ramach ww. projektu. Należy przedłożyć dokumenty nie

mailto:fundacja@daszrade.org


mniej niż 5 osób, nie więcej niż 8. Kryterium musi być spełnione przez

każdą z osób realizującą usługę na rzecz Wykonawcy.

15. Zawarcie umowy

1. Jeżeli  Wykonawca  będzie  uchylał  się  od  podpisania  umowy  w

terminie  wskazanym  przez   Zamawiającego  wybrana  zostanie  kolejna

najkorzystniejsza oferta. 

2. Wykonawca  wystawiać  będzie,  w  przypadku  podmiotów

gospodarczych - faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych - rachunki do

umowy  cywilno-prawnej  za  każdy  okres  rozliczeniowy,   zgodnie  z  liczbą

faktycznie przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji

Zamawiającemu.

16. Inne warunki świadczenia usługi

Zleceniodawca  dopuszcza  możliwość  zmiany  osób  świadczących  warsztaty  pod

warunkiem  uzyskania  przez  Zleceniobiorcę  akceptacji  na  piśmie  ze  strony

Zleceniodawcy.  Akceptację  uzyskać  może  jedynie  kandydatura  osoby  o

kwalifikacjach  spełniających  wymogi  niniejszego  zapytania.  Zmiana  osoby

świadczącej terapię bez zgody Zleceniodawcy skutkuje rozwiązaniem umowy.



 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/DASZRADE/RPO/2017

…………………………..…………………....…..
…………………………..……….
(pieczęć nagłówkowa lub 
dane teleadresowe Wykonawcy) 
(miejscowość, data)

    

           
DO ZAMAWIAJĄCEGO
Fundacja  DASZRADĘ  im.  Barbary
Karaczyńskiej
Ul. Hutten-Czapskiego 49
83-136 Opalenie

FORMULARZ OFERTOWY

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
/nazwa i adres Wykonawcy/

Numer telefonu……………………………………………………..……….. numer faksu 

…………………….….………………………….

e-mail …………………………….……………………………………………

REGON  (jeśli dotyczy)…………………………………………NIP/PESEL 

………………………………………….…………………………

Odpowiadając  na  zaproszenie  do  złożenia  oferty   nr  1/DASZRADE/RPO/2017

wykonania  usługi  świadczenia  warsztatów  terapeutycznych  w ramach  projektu

„Lokalny  System  Aktywizacji  Społeczno-Zawodowej  w  partnerstwie  tczewskim”,  w

ramach  Regionalnego   Programu  Operacyjnego  Województwa  Pomorskiego  na  lata

2014-2020  (RPO  WP  2014-2020)  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.



Proponuję  ryczałtową  cenę  brutto  za  1  godz.  warsztatów  w   kwocie  brutto

…………………….…………., słownie…………………………………………………………………..

Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile

wynika to z właściwych przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce

VAT wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

1. Oświadczam/-y, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam/-y, że zapewnimy wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzenia usługi. 

…………………………………………………………………………………………………………..
/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/DASZRADE/RPO/2017

WYKAZ ZREALIZOWANYCH WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNYCH

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy wykaz……………………………………………...

Nazwa warsztatu Termin

warsztat

u

Liczba

godzin

warszt

atu

Podmiot,  dla  którego

realizowane były warsztaty

(nazwa, adres, telefon)

Grupa  docelowa  (liczba,

opis)

Oświadczam, i dane dotyczące mojej osoby wskazane w niniejszym wykazie
są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………...
Podpis osoby, której dotyczy wykaz



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/DASZRADE/RPO/2017

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych i osobowych

……………………………………………….…….…..                                           
………………………… dnia ……………………
 /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy                                                  /miejscowość/
/ dane teleadresowe wykonawcy/      

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizacje wykonania usługi prowadzenia

warsztatów  terapeutycznych  w ramach  projektu  „Lokalny  System  Aktywizacji

Społeczno-Zawodowej  w  partnerstwie  tczewskim”  –  zapytanie  ofertowe  nr

1/DASZRADE/RPO/2017 oświadczam,  że  Wykonawca,  którego  reprezentuję,  nie  jest

podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 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  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,
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.

…………………………………………………………………………………………………………..

/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/


