Kielce, dn. 29.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/05/2019/PDR
W CELU ROZEZNANIA RYNKU
W związku z realizacją projektu „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno
– zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie PROREW
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania
finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę kieruje zapytanie o przedstawienie oferty
cenowej na realizację Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 40 Uczestników Projektu.

Zamawiający:
Stowarzyszenie PROREW
ul. Kasztanowa 12/15,
25-555 Kielce
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: realizacja Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 40 Uczestników
Projektu w tym osób z niepełnosprawnością.
Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 3 z 4 treningów, wybranych dla nich adekwatnie do potrzeb i zgodnych
z założeniami Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje treningi o charakterze
grupowym z podanych poniżej tematów:
- Gospodarowanie budżetem domowym - nabycie umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym,
zwiększenie kompetencji w zakresie systematycznego planowania i kontrolowania stanu domowych finansów
- Komunikacja interpersonalna - przygotuje Uczestnika Projektu do nawiązania i podtrzymywania kontaktów
społeczno – zawodowych, w tym podczas poszukiwania zatrudnienia i w miejscu pracy;
- Autoprezentacja - rozwijanie w Uczestnikach Projektu umiejętności eksponowania mocnych stron osobowości
i korzystnej prezentacji własnej osoby;
- Radzenie sobie ze stresem – nauczenie sposobów rozpoznawania stresu i radzenia sobie z nim, oraz określenie
swojej podatności na stres
Fakt nabycia przez uczestników projektu kompetencji społecznych weryfikowany będzie w ramach następujących
etapów:
ETAP I – ZAKRES: 40 UP z grupy docelowej otrzyma wsparcie w w/w obszarach kompetencji.
ETAP II – WZORZEC - Efekty uczenia: Uczestnicy projektu umieją się sprawnie komunikować i skutecznie prezentować
, potrafią radzić sobie ze stresem i zarządzać domowym budżetem
ETAP III – OCENA: Prowadzący ocenią postępy uczestników projektu na podstawie: min. 80% obecności na zajęciach,
aktywności na zajęciach potwierdzonej przez prowadzących, zaliczenie wszystkich ćwiczeń i zadań praktycznych,
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min.60 % pkt. z testu wiedzy i oceny krótkiej autoprezentacji uczestników projektu na koniec treningu.
ETAP IV – PORÓWNANIE przez prowadzących wyników oceny z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu wsparcia
i wydanie uczestnikom projektu (w przypadku pozytywnego wyniku) zaświadczeń potwierdzających zdobyte
kompetencje.
Termin wykonania zamówienia: niezwłocznie,
Miejsce wykonywania doradztwa: województwo mazowieckie, powiaty: żuromiński, pszasnyski, ciechanowski.
Zajęcia będą trwały 8 godzin dydaktycznych na jeden temat.
Każdy uczestnik weźmie udział w 3 treningach tematycznych, łącznie 24 godzin dla każdego Uczestnika Projektu.
Zakłada się przeprowadzenie 72 godzin – 3 grupy (godziny lekcyjne) na terenie woj. mazowieckiego.
W trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania z zajęć Zamawiający planuje uruchomienie zajęć
w lokalizacji, która będzie odpowiadała większości UP. Zamawiający na 3 dni przed rozpoczęciem poradnictwa
w danej edycji poinformuje Wykonawcę o miejscu realizacji zadania.
Zamawiający informuje iż ilość godzin zamówienia może ulec zmianie - zmniejszeniu, ze względu na rezygnacje
Uczestników Projektu. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość zwiększenia ilości godzin
realizacji zamówienia o 24 godziny dydaktyczne.
Warunki udziału w zapytaniu:
- osoby posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
- osoby posiadające wiedzę i doświadczenie: wykształcenie wyższe lub / i certyfikaty / zaświadczenia lub inne
dokumenty umożliwiające przeprowadzenie wsparcia,
- min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie lub w przypadku podmiotów dysponowania osobami
o takiej wiedzy i doświadczeniu wskazanym powyżej, poparte odpowiednimi referencjami i/lub wykazem
zrealizowanych usług,
- dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym wraz z osobami zdolnymi do wykonywania zadania,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
- posiadanie wpisu do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) w przypadku oferty złożonej przez firmę/instytucję
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.06.2019 r. lub dłużej lecz w trakcie trwania projektu.
Zamawiający zastrzega sobie, iż termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków
1.

Wypełnienie formularza oferty cenowej – Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1

2.

Przedstawienie dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
i /lub referencje wraz z dokumentem/ami CV.

3.

Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2
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Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem do dnia 05.06.2019 do godziny 16:00.
Na adres:
Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce
Osoba upoważniona do kontaktu:
Iwona Klimczyk, i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl, Telefon: 535-839-955
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Załącznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Nazwa oraz adres Wykonawcy
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
telefon:

…………………………………………………

email:

...................................................

Usługa polegająca na przeprowadzeniu Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych dla 40 Uczestników Projektu
– 3 grupy „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”.

Nazwa usługi

Cena jednostkowa za godzinę
realizacji Grupowych Treningów
Kompetencji Społecznych
(w zł brutto)

Cena za całość realizacji
Grupowych Treningów
Kompetencji Społecznych 72 godzin (w zł. brutto)

Grupowe Treningi Kompetencji
Społecznych

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i europejskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości godzin realizacji zamówienia.

………………………………………………………………………………..
pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik 2
KLAUZULA INFORMACYJNA
zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w 25-555 Kielce,
ul. Kasztanowa 12/15, NIP: 9591767464, adres e-mail: od@stowarzyszenieprorew.pl.
2) Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
elektronicznie wysyłając informację pod adres: od@mozeszwiecej.org.pl lub adres prowadzenia działalności
gospodarczej podany w punkcie 1.
3) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane przetwarzane będą przez System SL2014.
4) Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty świadczenia usług
w postępowaniu nr 3/05/2019/PDR prowadzonym w trybie rozeznania rynku w ramach Projektu nr RPMA.09.01.00-14a790/18 pn. „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, ewentualne zawarcie przez Państwa
umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli
przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych.
5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa
żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego
finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
6) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania nr 3/05/2019/PDR. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa
w zdaniu poprzednim.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
8) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres,
przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 5 lat od dnia
zakończenia realizacji Projektu nr RPMA.09.01.00-14-a790/18 pn. „PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
9) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO.
10) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) sprostowania danych,
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO
11) Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
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Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………………………………………………………………..
/data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane
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