Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na postawie art. 138o ustawy Pzp.
Usługi społeczne na „organizację cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla rodziców dla
Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o
której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr postępowania: 2/2019
1.Zamawiający
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police
2.Nazwa zamówienia:
„Organizacja
cyklu
zajęć
grupowych
pn.
Akademia
dla
rodziców
Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

dla

3.Rodzaj i tryb udzielenia zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy Pzp.
4.Zakres i wielkość zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla
rodziców dla 19 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ
KIERUNEK” – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym
osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których
ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tzw. oddalone od rynku pracy oraz osoby
z niepełnosprawnościami.
2) Celem usługi jest zdobycie przez Uczestników/Uczestniczki kompetencji społecznych
dotyczących radzenia sobie z małżeńskimi i rodzicielskimi rolami społecznymi, w tym
nabycie kompetencji wychowawczych umożliwiających kształtowanie dojrzałości
psychospołecznej własnych dzieci.
3) Usługa będzie realizowana w ramach projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ
KIERUNEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.
4) Usługa powinna być wykonywana zgodnie z założeniami programowymi dla Osi VII
Włączenie społeczne oraz z wytycznymi RPO WZ 2014 – 2020.
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5) Kod CPV:
80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego,
55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i podawania posiłków,
85.31.21.10-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
6) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych.
7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz procedura składania oferty zostały
określone w Instrukcji dla wykonawców będącej załącznikiem do treści ww.
ogłoszenia.
5. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.
6. Kryteria oceny ofert:
1. Cena – 60%
2. Doświadczenie wykonawcy w zakresie organizacji szkoleń/warsztatów
rozwijających kompetencje społeczne klientów instytucji pomocy społecznej – 40%
7. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a, 72-010
Police (sekretariat) w terminie do dnia 05.06.2019 r. do godziny 13:00
2. Otwarcie ofert odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul, Siedlecka 2a,
72-010 Police, w dniu 05.06.2019r., pok nr 415 o godzinie 14:00. Otwarcie ofert jest
jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
8. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2) Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu oraz
instrukcji dla wykonawców zostanie zawarta umowa.
3) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
p. Joanna Siedlarz, fax/tel. 91 42 43 840 w poniedziałki w godz. od 7.30 do 15.30, od
wtorku
do
piątku
w
godz.
od
7:00
do
15:00,
e-mail: jsiedlarz@opspolice.pl.
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