
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

Elbląg, dnia 28.10.2019r 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 
29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986), na podstawie 
art. 4 pkt. 8 z zastosowaniem zapisów sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019r 

 Zapytanie dotyczy usługi w ramach projektu: 
 „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0306/18-00 

 

1. Zamawiający:   
Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg NIP: 5783051446 
REGON: 170747715, reprezentowana przez: 
Panią Beatę Kulesza – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Elblągu na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22.10.2018r. 
 

2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa przeprowadzenia jednodniowego szkolenia z zakresu zasady równości 
szans i niedyskryminacji w tym, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w 
realizacji projektu w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (każda po 45 min.), dla 17 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu zaangażowanych w 
realizację projektu „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Elblągu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia to: 
- podstawy prawne, w tym ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, dokumenty i Wytyczne w zakresie zasady równości szans 
i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn,  
- praktyczne aspekty stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w poszczególnych etapach 
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realizacji projektu – w tym równościowe zarządzanie projektem, równościowa 
rekrutacja, równościowy monitoring i ewaluacja, przygotowanie wniosku o płatność 
pod kątem realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
 - diagnozowanie potrzeb uczestników projektu oraz napotykanych przez nich barier 
uczestnictwa w działaniach wspierających zaproponowanych w projekcie – w 
kontekście realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami, 
- rekrutacja uczestników do działań wspierających – aspekty praktyczne związane z 
zapewnieniem realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  
 
Zasady świadczenia usługi szkoleniowej:  
- zajęcia powinny być prowadzone w oparciu o ramowy zakres tematyczny oraz z 
wykorzystaniem materiałów autorskich (w tym zestawów ćwiczeń) niezbędnych do 
zagwarantowania wysokiej jakości dydaktycznej prowadzonych zajęć. 
 

Kod CPV- 80511000-9 usługi szkolenia personelu 
 

Zamawiający zapewnia: bazę dydaktyczną i sprzęt: projektor, flipchart, bloki do 
flipcharta, markery. 
 
 
Wykonawca pokrywa koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług 
oraz ewentualnym noclegiem trenera. 
Wykonawca ma obowiązek poinformowania uczestników/uczestniczek o 
współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz wystawienia certyfikatów o ukończeniu szkolenia 
uczestnikom szkolenia. 
Ponad to wykonawca ma obowiązek: 

- Informowania w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i 
trudnościach w realizacji zadania; 

- Prowadzenia i bieżące przekazywanie dokumentacji związanej z prowadzonym 
szkoleniem, 

- Przekazania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej do umieszczenia 
na stronie internetowej MOPS, 

- zapewnić bufet kawowy w trakcie trwania szkolenia – open; zawierający: kawę, 
herbatę, wodę z cytryną, cukier, mleko, ciastka typu delicje, ciastka typu 
markizy, inne kruche z nadzieniem, ciastka typu pierniczki, owoce oraz obiad 
składający się z dwóch dań serwowany na naczyniach wielokrotnego użytku. 
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- materiały szkoleniowe dla uczestników oznakowane zgodnie z Podręcznikiem 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020  
w zakresie informacji i promocji, w tym: kopie materiałów autorskich 
przygotowanych przez szkoleniowca w wersji elektronicznej dla każdego 
uczestnika, teczka, notatnik, długopis i inne zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Materiały należy przekazać uczestnikom podczas szkolenia. 

 
3. Miejsce wykonania usługi: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu 
 
4. Termin wykonania usługi:  - w terminie 25 listopad 2019r  

 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

- Osoba z wykształceniem wyższym, 
- Min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ujęciu projektów 
realizowanych z Funduszy Unii Europejskiej, 
 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu: 
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 wykonawca 
przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest załączyć dokument 
potwierdzający wykształcenie oraz doświadczenie – referencje. 

 
7. Kryteria oceny ofert: 

a) Cena – waga max. 60/100 pkt 
b) Min 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn  
w ujęciu projektów realizowanych z Funduszy Unii Europejskiej – waga max. 
40/100 pkt 
 
Cena obliczana będzie wg wzoru:  
 
     Najniższa cena 
Liczba pkt =  x 60 %   x 100 
 Cena badanej oferty 
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Doświadczenie obliczane będzie wg wzoru: 
 
 
 Doświadczenie w badanej ofercie (w m-cach) 
Liczba pkt =        x 40 %  x 100 
 Największe wykazane doświadczenie  
                                spośród złożonych ofert (w m-cach) 

 

 
- Doświadczenie trenera  w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie 
informacji zawartych w ofercie; lata doświadczenia przeliczane będą na m-ce. 
 
- Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który posiada 
największe doświadczenie.  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów 
w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim 
warunkom przedstawionym ogłoszeniu. 

 
8. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9, 82-300 Elbląg (sekretariat pok. 317) w 
zamkniętej kopercie  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
mops@mops.elblag.pl w terminie do 04.11.2019 r. do godziny 15.00 dopisując 
na kopercie lub w temacie maila: Szkolenie - Równe szanse.  
Liczy się data wpływu oferty do Ośrodka. 
Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert 
Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści 
złożonych ofert.  

 
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena 
wybranej oferty przewyższa kwotę wynikającą z budżetu projektu przeznaczoną 
na realizację zamówienia.  
 
9. Warunki płatności: faktura, płatna 14 dni od dnia dostarczenia dokumentacji 

rozliczającej realizację usługi. 
10.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w 

języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści przedmiotu zamówienia. 
Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę uprawnioną. Do oferty 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. Oferta powinna zawierać potwierdzenie możliwości wykonania 
usługi w wyznaczonym wyżej terminie. 

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Elwira Tańska 
elwira.tanska@mops.elblag.pl 


