„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

Łódź, dnia 29.03.2017 r.
Zapytanie ofertowe numer 1/IIS/2017
dotyczące wyboru ekspertów ds. innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych
w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych”, realizowanego w ramach działania 4.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020
Informacje ogólne
Zamawiający:
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55
90-009 Łódź
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Ciszewska
Data publikacji: 29.03.2017
Termin składania oferty: 10.04.2017, godzina 16.00
Termin otwarcia ofert: 11.04.2017, godzina 12.00
W związku z realizacją projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego
osób dorosłych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, zwracamy się z prośbą o
przedstawienie oferty dotyczącej wyboru ekspertów ds. innowacji w obszarze kształcenia
ustawicznego osób dorosłych, wspierających grantobiorców w rozwinięciu pomysłów grantobiorców i
sporządzeniu dokumentu „Specyfikacja innowacji”.

Strona

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1.
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Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie podlega przepisom ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej
Zamawiającego
http://inkubatorinnowacji.com
oraz
na
stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

Opis przedmiotu zamówienia publicznego
Nazwa zamówienia: Zapytanie nr 1/IIS/2017 dotyczące wyboru ekspertów ds. innowacji w obszarze
kształcenia ustawicznego osób dorosłych
Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
CPV: 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór ekspertów ds. innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych, wspierających grantobiorców w rozwinięciu pomysłów grantobiorców i sporządzeniu
dokumentu „Specyfikacja innowacji”. Doradztwo będzie świadczone w ramach projektu pt. „Inkubacja
innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego przez
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje
społeczne.
Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.06.2017. Przewidywany termin
rozpoczęcia prac: 18.04.2017. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie
określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcami. Wykonawca zagwarantuje
dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację usługi doradczej zgodnie z ww. harmonogramem.
Miejsce realizacji zamówienia: Łódź. Usługi doradcze będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia
Instytut Nowych Technologii, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, woj. Łódzkie
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Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu pt. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze
kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje
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Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na wsparciu grantobiorców w rozwinięciu
pomysłów grantobiorców (innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych) i sporządzeniu dokumentu „Specyfikacja innowacji”. Specyfikacja innowacji jest rozumiana
zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr
POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15) tzn. jest to dokument precyzujący zapisy zawarte w
zakwalifikowanym do wsparcia Formularzu zgłoszeniowym innowatora społecznego zawierający
pomysł na innowację w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Specyfikacja innowacji
zawiera kosztorys opracowania/wdrażania innowacji przez innowatora oraz określający rezultaty,
poprzez które będzie rozliczany grant. Rezultatem pracy eksperta ma być sporządzony wraz z
grantobiorcą projekt Specyfikacji innowacji.

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

społeczne. Dotyczy pierwszej edycji projektu. Spotkania doradcze obejmą maksymalnie 20
grantobiorców-innowatorów, łącznie 60 godzin doradczych. Poprzez godzinę pracy rozumie się
godzinę zegarową.
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Pozostałe istotne cechy zamówienia:
a) W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wyłoni maksymalnie 3 oferentów,
którzy spełnią wszystkie warunki zamówienia oraz przedłożą najbardziej korzystne warunki
realizacji zamówienia zgodnie z kryteriami oceny ofert.
b) Przewidywana łączna liczba godzin przeznaczonych na doradztwo w pierwszej edycji - 60.
c) Ostateczna liczba godzin przydzielonych poszczególnym wykonawcom będzie zależna od
możliwości realizacji zamówienia w założonym harmonogramem przedziale czasowym,
wybranej liczby wykonawców oraz liczby grantobiorców w danej edycji.
d) Ekspert zobowiązany jest świadczyć usługę w siedzibie Zamawiającego, jedynie w wyjątkowo
w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem Projektu
możliwe jest świadczenie usługi poza siedzibą Zamawiającego (zdalnie za pośrednictwem emaila, komunikatora typu Skype).
e) Praca eksperta będzie poddana stałemu monitoringowi przez Koordynatora Projektu oraz
Zarząd Zamawiającego.
f) W przypadku wyboru eksperta jako Wykonawcy Zamówienia i podpisania z nim umowy
ekspert nie może występować jako wnioskodawca starający się o grant w ramach projektu
„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” oraz
nie może być członkiem organów/podmiotów, oraz nie może posiadać udziałów w podmiotach
ubiegających się o grant w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze
kształcenia ustawicznego osób dorosłych”,
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
h) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom.
i) UWAGA!!! Wykonawca stanowić będzie personel Projektu w myśl Wytycznych. Powyższe
oznacza, że wszelkie czynności i zadania w ramach Projektu będzie musiał wykonać
osobiście. Nie jest dopuszczalne przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobami
trzecimi (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oznacza, że nie mogą do
realizacji zamówienia posługiwać się osobami trzecimi, np. pracownikami czy
zleceniobiorcami). Składać oferty mogą jedynie osoby fizyczne nie prowadzące działalności
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Zadania eksperta oceniającego wnioski:
1) zapoznanie się z dokumentacją konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr
POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15) tj. Regulaminem oraz Załącznikami do ww. konkursu
2) zapoznanie się z formularzem rekrutacyjnym zawierającym opis innowacji
3) zapoznanie się z kartami ocen merytorycznych innowacji
4) zapoznanie się z uwagami Inkubatora
5) spotkania osobiste lub w uzasadnionych przypadkach zdalne z grantobiorcą (minimum 2
spotkania, łącznie 3 godziny zegarowe/innowatora)
6) przygotowanie wraz z grantobiorcą projektu Specyfikacji innowacji
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia obowiązkiem wybranego wykonawcy
będzie spotkanie osobiste w siedzibie zamawiającego w celu zapoznania się z zasadami
obowiązującymi w projekcie i standardami realizacji usługi.
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gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
i wykonujące na rzecz projektu pracę osobiście. Nie dopuszcza się składania ofert przez
konsorcja.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki:
1) minimum wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
2) posiadać udokumentowaną wiedzę i min. 3 -letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie
innowacji w obszarze edukacji osób dorosłych (kształcenia ustawicznego osób dorosłych) /
doświadczenie w tworzeniu strategii dot. projektów innowacyjnych (liczone do dnia złożenia
dokumentów),
3) posiadać umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia – biegła obsługa
komputera,
4) korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie
być karanym za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
5) wyrażać gotowość do świadczenia usługi doradczej zgodnie z orientacyjnym harmonogramem.
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
3. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z udziału
w postępowaniu.
4. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej wymaga
przedłożenia następujących dokumentów:
 Wypis CEIDG (jeżeli dotyczy)
 CV wraz ze szczegółowym opisem doświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/IIS/2017);
 kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;
 kserokopii dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe.
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.
Kryteria oceny oferty
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Cena brutto *

40 %

40 pkt

K2

Doświadczenie

30 %

30 pkt

Strona
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Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Maksymalna liczba punktów, jakie
Znaczenie procentowe
Nr
Kryterium
może otrzymać oferta za dane
kryterium
kryterium
kryterium

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

Wynik próbnego
wykonania
K3
30 %
30 pkt
Specyfikacji
innowacji
*Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacja niniejszej
usługi.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów według poniższego wzoru: K
= K1 + K2 +K3

Opis sposobu obliczenia ceny
1. W ofercie należy wskazać cenę jednostkową za godzinę doradczą netto i brutto.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością
wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana
słownie.
4. W przypadku Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą cena oferty
winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym
należny podatek VAT.
5. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej,
podana w ofercie cena jest wartością ostateczną, zawierająca wszelkie koszt Wykonawcy oraz
Zamawiającego związane z realizacją przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem danin
publicznoprawnych.
6. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi
będącej przedmiotem zamówienia.
7. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy i nie
będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Strona

Doświadczenie
Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone na podstawie liczby lat doświadczenia
w dziedzinie innowacji w obszarze edukacji osób dorosłych (kształcenia ustawicznego osób dorosłych)
/ doświadczenie w tworzeniu strategii dot. projektów innowacyjnych (liczone do dnia złożenia
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Cena
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
liczba punktów = (Cmin/Cof) x max liczby punktów
gdzie
 Cmin – najniższa cena spośród ofert
 Cof – cena podana w ofercie.

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

dokumentów). Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 kolejnych miesięcy)
doświadczenia – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia.
Poprzez ww. doświadczenie rozumie się m.in.: tworzenie i wdrażanie innowacji pedagogicznych,
tworzenie i realizacja autorskich projektów szkoleniowych / edukacyjnych skierowanych do osób
dorosłych, autorstwo/współautorstwo artykułów i innych publikacji dotyczących przedmiotowego
zakresu tematycznego, doświadczenie w dokonywaniu ocen merytorycznych jako ekspert
oceniającego wnioski / projekty innowacyjne w obszarze kształcenia osób dorosłych (np. w ramach
ZPORR, POKL, inicjatywy EQUAL, programu Erasmus), udział w charakterze członka komisji/komitetów
doradczych (merytorycznych) zajmujących się kształceniem osób dorosłych z wykorzystaniem
innowacji, doświadczenie w tworzeniu strategii dot. projektów innowacyjnych.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego
schematu:
 do 3 lat doświadczenia – 0 punktów (kryterium dopuszczające)
 powyżej 3 lat do 5 lat doświadczenia – 10 punktów;
 powyżej 5 lat do 10 lat doświadczenia – 20 punktów;
 powyżej 10 lat – 30 punktów.
Maksymalna liczba punktów w kryterium doświadczenie: 30 punktów.
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Wynik próbnego wykonania Specyfikacji innowacji
Kandydat otrzyma przykładowy wniosek (lub fragmenty wniosku) i będzie zobowiązany do dokonania
próbnej Specyfikacji Innowacji.
Próbne wykonanie Specyfikacji innowacji zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego tj.
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź. Ocena będzie
przeprowadzona w dniu otwarcia ofert tj. 11.04.2017 o godz. 12.00. Kandydaci zobowiązani będą do
okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zamawiający zapewnia sprzęt komputerowy na
czas próbnego wykonania Specyfikacji Innowacji.
Zamawiający będzie przyznawał w ramach przedmiotowego kryterium punkty według następującego
schematu:
 stopień bardzo wysoki-30 pkt.,
 stopień wysoki–20 pkt.,
 stopień zadowalający– 10 pkt.,
 stopień niezadowalający–0 pkt.
W przypadku, gdy kandydat nie stawi się w wyznaczonym terminie, co uniemożliwi sprawdzenie jej
umiejętności, skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów w kryterium doświadczenie: 30 punktów.
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Termin składania ofert
Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu nr 1 stanowiącym Załącznik do zapytania.
2. Oferta musi zawierać:
 Dane oferenta
 Proponowaną kwotę do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi
 Podpis oferenta
 Aktualne i podpisane CV wraz ze szczegółowym opisem doświadczenia potencjalnego
Wykonawcy usługi (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
nr 1/IIS/2017)
 Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
 Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe.
 Podpisane oświadczenie personelu projektu stanowiące Załącznik nr 2
3. Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście
lub listem poleconym/kurierem lub mailowo do dnia 10.04.2017 r. do godziny 16.00. Decyduje
data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania, data stempla
pocztowego). W przypadku oferty składanej mailowo Oferent powinien wysłać ofertę w załączniku
do wiadomości mailowej, w postaci scanu zawierającego jego czytelny podpis.. Oferty, które
wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
a. Siedziba Zamawiającego:
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55
90-009 Łódź
b. Adres mailowy, na który można przesyłać oferty: innowacje@newtechlodz.com
4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić ją lub wycofać.
6. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: innowacje@newtechlodz.com
7. W niniejszym postępowaniu wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
mogą być przesyłane pisemnie lub e-mailem. Próbna ocena merytoryczna zostanie
przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego.
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Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i 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,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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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.
Określenie warunków zmian umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w zakresie
1. terminów realizacji zamówienia. W przypadku zmiany terminu Wykonawca zostanie
powiadomiony o planowanej zmianie w wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie
przedmiotu umowy;
2. harmonogramu realizacji umowy;
3. łącznej liczby godzin doradczych;
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian
w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź
zmiany załączników do umowy.
Zgodnie z pkt 8g Rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,
EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu
w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości
zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z
podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne
stosowanie zasady konkurencyjności.

Strona

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
W szczególności przyczynami unieważnienia postępowania mogą być następujące okoliczności:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
b) postępowanie dotknięte będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
c) nastąpi rozwiązanie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytucją Pośredniczącą
d) wystąpią inne okoliczności, które według oceny Zamawiającego uczynią wszczęcie lub
dalsze prowadzenie postepowania, jako nieuzasadnione.
2. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez
Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin wdanym
miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
3. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego
rachunku/faktury.
4. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków
finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu.
W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata
wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku,
o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
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5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia
ustawicznego osób dorosłych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1.
7. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających
z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie
Zamawiającemu i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych
z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanego w CV doświadczenia
poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa pracy lub inne
dokumenty, które jasno potwierdzają doświadczenie mentora.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.
10. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
11. W przypadku zaangażowania Wykonawcy w realizację zadań w ramach innych projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej
niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej
usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276
godzin miesięcznie.
12. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 9, dotyczy wszystkich form
zaangażowania zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu
wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika
związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu
nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania
– uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej
działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy),
c) wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę
osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym
miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
13. W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach
wszystkich projektów.
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań odnośnie kwalifikowalności
wynagrodzenia Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym
na dzień podpisania z nimi umów.
15. Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji PO WER,
tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie
(co zostanie ocenione przez Zamawiającego).
16. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
17. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z realizacją usługi niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
20. .Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy,
w tym prowadzenia dokumentacji
b) prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
c) comiesięcznego przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz
z wystawieniem faktury VAT/rachunku; sporządzania i przekazywania Zamawiającemu
comiesięcznej ewidencji godzin i zadań wynikających z wszystkich form zaangażowania
zawodowego, w szczególności stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i własnej
działalności gospodarczej.
21. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Strona
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W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych
i osobowych z Zamawiającym
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia personelu Projektu/osoby uprawnionej do dostępu w ramach
SL2014
3. Załącznik nr 3 – Wzór życiorysu zawodowego

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/IIS/2017

Formularz ofertowy
Dotyczący wyboru ekspertów ds. innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych w
ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych”, realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Dane dotyczące oferty:
Odpowiedź na zapytanie: nr 1/ISS/2017
Dane Oferenta:
Imię i nazwisko
Województwo:
Kod pocztowy: .
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu, nr lokalu:
NIP:
REGON:
e-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:

Proponowana cena netto w
PLN za 1 godzinę pracy
doradczej
Słownie:
Proponowana cena brutto w
PLN za 1 godzinę pracy
doradczej
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Liczba lat doświadczenia
(zgodnie z załączonymi do
oferty dokumentami)
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Słownie:
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Oświadczenia oferenta:
Składając ofertę dotyczącą wyboru ekspertów ds. innowacji w obszarze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego
osób dorosłych”, realizowanego w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój

Strona
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Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować
przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
1) Cena za jedną godzinę doradczą brutto jest ceną uwzględniającą w przypadku osoby fizycznej nie
prowadzącej działalności gospodarczej wszystkie daniny publicznoprawne (ZUS, podatki)
w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również podatek VAT.
2) Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3) Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym
Zapytaniu tj.
a) posiadam minimum wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
b) posiadam udokumentowaną wiedzę i min. 3 -letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie
innowacji w obszarze edukacji osób dorosłych (kształcenia ustawicznego osób dorosłych)
/ doświadczenie w tworzeniu strategii dot. projektów innowacyjnych (liczone do dnia
złożenia dokumentów),
c) posiadam umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usługi wsparcia – biegła
obsługa komputera,
d) korzystam z pełni praw publicznych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz
nie jestem karany/-a za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
e) wyrażam gotowość do uczestniczenia pracach doradczych zgodnie z orientacyjnym
harmonogramem.
4) Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania
ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
5) W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) W przypadku udzielenia zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i w
zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych
w trakcie lub jako rezultat pracy doradczej i zgadza się, że informacje te powinny być użyte tylko
dla celów projektowych i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
7) Usługa będzie świadczona zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu.
8) Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi będącej
przedmiotem zamówienia.
9) Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i są mi znane sankcje wynikające z
art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

10) Oświadczam, że nie jestem/jestem1 (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach
uczestniczących w realizacji PO WER, działanie 4.1, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie
zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez
Zamawiającego).
11) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
12) Oświadczam, że nie istnieją wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział
w niniejszym postępowaniu.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i 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,
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.
13) Do oferty załączam:
a) Wypis CEIDG (jeżeli dotyczy)
b) CV wraz ze szczegółowym opisem doświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/IIS/2017);
c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe.
e) Inne dokumenty (jakie?) ……………………………………………………………

Podpis Wykonawcy

1 W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny

potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego.
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……………………………………………………………
………………………………………………………..
Miejscowość, data

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr 1/IIS/2017

Załącznik nr _____ do umowy: Wzór oświadczenia personelu Projektu/osoby uprawnionej do
dostępu w ramach SL2014

OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU/OSOBY UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH SL2014

Strona

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.
1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:w odniesieniu do zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146,
z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
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W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze
kształcenia ustawicznego osób dorosłych” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

5.
6.

…..………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika projektu

15

4.

Strona

3.

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu 33 Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Inkubacja innowacji
społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 4.
Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa
Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt –
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź oraz podmiotom,
które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr 1/IIS/2017

ŻYCIORYS ZAWODOWY
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Telefon do kontaktu:
Mail:
Wykształcenie:
Rodzaj instytucji
[ data od- data do ]

6.
7.
8.

Uzyskany tytuł/stopień/rodzaj dyplomu

Główne kompetencje (licencje, certyfikaty, uprawnienia):
Ukończone szkolenia/seminaria/warsztaty:
Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej):
Data (dd-mmrrrr)

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Miejscowość

Firma

Stanowisko

Opis obowiązków:

Data (dd-mmrrrr)
Opis obowiązków:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu związanym z Wyborem wykonawcy oraz realizacją umowy
przez Zamawiającego. Oświadczam, iż mam prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania nie pozwala na udział w postępowaniu ws. wyboru Wykonawcy.

……………………………………………………
Data i podpis
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Dodatkowe informacje (potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji zadań wynikających
dla danego stanowiska):

Strona

9.

