
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

25-03-2018 

Termin składania ofert 

03-04-2018 

Numer ogłoszenia 

1098928 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem: 

poczty elektronicznej na adres: ania2_z@o2.pl (skan z podpisem), poczty, kuriera na adres: 

SZCZECIN 70-365 UL. JAGIELLOŃSKA 37/1 do dnia: 03.04.2018 r. w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 04/SABB/2018 z informacją o części zamówienia, na które 

składana jest oferta (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, ). 

Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany powyżej lub na 

adres e-mail podany w zapytaniu. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta jak i dołączone do niej 

załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane. 

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez potencjalnego wykonawcę za zgodność z 

oryginałem według następującego wzoru: Poświadczam za zgodność z oryginałem, Imię i 

nazwisko, miejscowość, data. 

Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 26.03.2018 r. na stronie www.bez-barier.org oraz w bazie 

konkurencyjności. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

ania2_z@o2.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Anna Zawadzka 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

513055137 



Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Stowarzyszenie Aktywność bez barier w związku z realizacją projektu „Kompleksowe wsparcie 

szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych”, współfinansowanych ze środków UE, poszukuje 

kandydatów/kandydatek – asystent osoby niepełnosprawnej. 

Zamawiający oczekuje, że Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty 

będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania , opisanych w niniejszym 

dokumencie. 

Na przedmiot zamówienia składa się: 

Część I – Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji 

zadania 3 – SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE. 

(5 osób, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres 3 miesięcy, w wymiarze 100 godzin 

miesięcznie każda osoba. ). 

Część II – Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji 

zadania 4 – STAŻE ZAWODOWE. 

(5 osób, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres 3 miesięcy, w wymiarze 100 godzin 

miesięcznie każda osoba. ) 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: nie dotyczy  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Projekt „Kompleksowe wsparcie szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej RPZP.07.00.00 włączanie społeczne i ma na 

celu przyczynić się do włączania do życia zawodowo-społecznego osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizuje kompleksowe 

programy wsparcia: poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe prowadzące do integracji 

społeczno-zawodowej, szkolenie/kursy zawodowe oraz staże zawodowe. 

Przedmiot zamówienia 

Usługa świadczona będzie podczas realizacji zadania: 

- Część I – Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej: asystenci na 

każdym etapie zadania będą pomagać wybranym uczestnikom projektu (nie więcej niż dziesięciu 

osobom jeden asystent) w adaptacji i asystować osobom niepełnosprawnym podczas 

przemieszczania się, komunikowania, wypełniania dok. itp. Będą również wspierać i motywować 

uczestników. Niezbędna będzie pomoc w dostaniu się na miejsce szkoleń, odprowadzenie do domu, 



przejazd środkami komunikacji miejskiej itp. 

- Część II - Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej: : asystenci na 

każdym etapie zadania będą pomagać wybranym uczestnikom projektu (nie więcej niż dziesięciu 

osobom jeden asystent) w adaptacji i asystować osobom niepełnosprawnym podczas 

przemieszczania się, komunikowania, wypełniania dok. itp. Będą również wspierać i motywować 

uczestników. Niezbędna będzie pomoc w dostaniu się na miejsce szkoleń, odprowadzenie do domu, 

przejazd środkami komunikacji miejskiej itp. 

Kod CPV 

85000000-9 

Nazwa kodu CPV 

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zadania:  

CZĘŚĆ I: IV-VI.2018 (CZĘŚĆ 1 GRUPA 50 OSÓB, 3 MIESIĄCE ) ORAZ IV-VII.2019(CZĘŚĆ 

II 50 OSÓB, 3 MIESIĄCE W PODANYM TERMINIE).  

CZĘŚĆ II: VI-X.2018(CZĘŚĆ 1 GRUPA 50 OSÓB, 3 MIESIĄCE ) ORAZ VII-XI.2019(CZĘŚĆ II 

50 OSÓB, 3 MIESIĄCE W PODANYM TERMINIE). 

Załączniki 

• zał nr 2 oświadczenie o braku powiązań  

• zał nr 1 formularz oferty  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

nie dotyczy 

Wiedza i doświadczenie 

W postępowaniu mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące warunki: 

Część I – Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej podczas realizacji 

szkoleń/kursów zawodowych–  

WYMAGANIA: 

1)Wykształcenie min średnie. 

Część II – Świadczenie usług w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej podczas realizacji 

staży zawodowych -  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/647377
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/647376


WYMAGANIA: 

1) Wykształcenie min średnie. 

Potencjał techniczny 

nie dotyczy 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

nie dotyczy 

Dodatkowe warunki 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na realizację części I lub części 

II przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. zamawiający dopuszcza 

złożenia oferty tylko na jedno ze wskazanych stanowisk w ramach części I lub II, - MOŻLIWE 

JEST ZŁOŻENIE PRZEZ TĄ SAMA OSOBĘ OFERTY NA STANOWISKO W RAMACH 

CZĘŚCI I i II, nie dopuszcza się by jedna osoba złożyła ofertę na więcej niż jedno stanowisko w 

ramach tej samej części. 

Warunki zmiany umowy 

nie dotyczy 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

załącznik nr 1 formularz oferty 

załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań 

Zamówienia uzupełniające 

nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Ocena ofert dokonana zostanie odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

podziałem wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny 

ofert, tj. wartość wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc (średnia ilość godzin w każdym miesiącu 100) 

1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert (tożsame 

dla wszystkich części przedmiotu zamówienia) 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 

Wartość wynagrodzenia brutto za 1 MIESIĄC (należy przyjąć do kalkulacji wymiar 100 godzin w 

miesiącu), zatrudnienie przewidziane jest na okres 3 miesięcy w każdej z części – 3miesiące 



podczas szkoleń zawodowych, 3 miesiące podczas staży zawodowych, 

Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia powinna zawierać koszt dojazdu do 

Uczestnika projektu i z uczestnikiem projektu środkami komunikacji miejskiej (nie wlicza się 

kosztu przejazdu Uczestnika projektu) – projekt skierowany jest do osób z terenu województwa 

zachodniopomorskiego i w woj. zachodniopomorskim będzie odbywało się wsparcie, oferta musi 

także zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem m.in. 

składek ZUS, podatku od towaru i usług (VAT) itp. 

 

2) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 

CZĘŚĆ I: Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „wartość 

wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc (100 godzin w miesiącu) obędzie się według poniższej zasady: 

najniższa wartość wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc x 100 

x punktów = ____________________________________________________ 

cena brutto oferty ocenianej 

Otrzymana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 100 %. Wyliczenie 

zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów 

100,00. 

Cena powinna uwzględniać wszystkie niezbędne czynności, także związane z realizacją 

przedmiotowej usługi . Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku.  

CZĘŚĆ II: Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium wartość 

wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc (100 godzin w miesiącu) obędzie się według poniższej zasady: 

najniższa wartość wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc x 100 

x punktów = ____________________________________________________ 

cena brutto oferty ocenianej 

Otrzymana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 100 %. Wyliczenie 

zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów 100. 

Cena powinna uwzględniać wszystkie niezbędne czynności, także związane z realizacją 

przedmiotowej usługi . Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Wykluczenia 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca (w odniesieniu do wszystkich dwóch 

części przedmiotu zamówienia), spełniający następujące warunki: 

1) posiada wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określone w niniejszym 

zapytaniu  

2) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- 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. 

 

Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie załączników według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania. Jeżeli oferta zostanie złożona przez 

Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub niespełniającego 



warunków określonych w zapytaniu, Wykonawca ten zostanie wykluczony z udziału w 

postępowaniu. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER 

Adres 

Targowa 3 

74-100 Gryfino 

zachodniopomorskie , gryfiński 

Numer telefonu 

513055137 

NIP 

8522445573 

Tytuł projektu 

Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

Numer projektu 

RPZP.07.01.00-32-K505/17-00 

 


