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Zatrudnienie specjalistów do przeprowadzenia aktualizacji Indywidualnych Planów Wsparcia oraz do prowadzenia zajęć…

Ogłoszenie

Numer

2022-21256-120417

Id

120417

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.01-12-0695/19 - Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy

Tytuł

Zatrudnienie specjalistów do przeprowadzenia aktualizacji 
Indywidualnych Planów Wsparcia oraz do prowadzenia 
zajęć z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu oraz ich 
rodzicami/opiekunami prawnymi, biorącymi udział w projekcie 
pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w 
Pałecznicy”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia usług tożsamych do opisanych w niniejszym 
postępowaniu. Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu do umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach opisanych w § 6 projektu umowy, 
stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-07-30
1. Zapytanie ofertowe
2. załączniki 1-4_edytowalne
3. zał.5 opis przedmiotu zamówienia
4. zał. 6 projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
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NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-07-30

Data ostatniej zmiany

2022-07-30

Termin składania ofert

2022-08-08 11:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w 
Pałecznicy. 
Św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
NIP: 6591176112

Osoby do kontaktu

Justyna  Hałat-Kołodziej 
tel.: 530789759
e-mail: pwdpalecznica@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zatrudnienie specjalistów

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa
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Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie specjalistów (18 zakresów zadań w różnych 
specjalnościach) do przeprowadzenia aktualizacji Indywidualnych Planów Wsparcia dla 
Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz do prowadzenia zajęć z Uczestnikami/Uczestniczkami 
Projektu oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi biorących udział w projekcie pn. „Rozszerzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” współfinansowanego ze środków 
UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, 
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w 
regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - oraz budżetu 
państwa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego. 
Wykaz usług specjalistów oraz szacunkowa liczba godzin wykonywania każdej usługi zawarte są w 
Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kody CPV

80340000-9 Usługi edukacji specjalnej
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
85311300-5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
98200000-5 Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

proszowicki

Gmina

Pałecznica

Miejscowość

Pałecznica
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Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2022-09-01

Koniec realizacji

2023-09-30

Opis

Realizacja w okresie: wrzesień 2022 r. - wrzesień 2023 r.
Czas pracy potwierdzony kartą czasu pracy. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie od 
poniedziałku do niedzieli. Wymiar godzin pracy dla każdego specjalisty zawarty jest w załączniku 
nr 5 do zapytania ofertowego. Szacunkowa liczba godzin wykonywania każdej usługi zawarta jest w 
Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

III.�Warunki udziału w postępowaniu:
1.�Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i 
doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny 
i kadrowy.
Zamawiający w zakresie ogólnym uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca złoży w 
ofercie podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 
zapytania. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: 
spełnia/nie spełnia.
2.�Wymagania obligatoryjne dla wykonawcy i wymagania obligatoryjne szczegółowe stawiane 
wobec specjalistów: 
a)�wykonawca dla każdego z zakresu zadań winien dysponować co najmniej po jednym specjaliście, 
spełniającym wymogi, zawarte w załączniku nr 5 do Opis przedmiotu zamówienia. 
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Na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć w ofercie Wykaz kadry skierowanej do realizacji 
zamówienia – załącznik nr 4 do zapytania. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie 
złożonego wykazu na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
b)�szczegółowe warunki oraz wymagane dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia dla każdego ze 
specjalistów zawarte są w załączniku nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium ceny (C) - 55%
Cena brutto za wykonanie całego zamówienia. Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdz. 
XI ust. 10 zapytania ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium społeczne (S) - 45%
Posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej albo dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej lub defaworyzowanej. Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdz. XI 
ust. 10 zapytania ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-07-30 - data opublikowania
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-> 2022-08-08 11:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-09-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest 
zatrudnienie specjalistów (18 zakresów zadań w różnych specjalnościach) ...

-> 2023-09-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie 
specjalistów (18 zakresów zadań w różnych specjalnościach) ...  / występuje płatność częściowa


