
 

 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Gdańsk, dnia 12.08.2020 r. 

 

Zamówienie usługi  

Trener Szkoły Rodzica  

Nr RR/01/08/6.2.1/2020 

 
w ramach projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług 

społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania: 6.2.1. Rozwój 

usług społecznych – mechanizm ZIT. 

 

 

Informacje ogólne 

 

Zamawiający: 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 

Ul. Gościnna 14 

80-032 Gdańsk 

 

Data publikacji: 2020-08-12 

Termin składania oferty: 31.08.2019 r., godz. 16.00 

 

W związku z realizacją projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług 

społecznych", zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług TRENERA SZKOŁY 

RODZICA. 

 

Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą Rozeznania Rynku. 

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 oraz zgodnie z Wytycznymi udzielania  zamówień w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.gfis.pl   

 

Opis przedmiotu zamówienia  

   

 

1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na  świadczenie usług TRENERA SZKOŁY RODZICA, 

Zakres usługi obejmuje: 

a. Przygotowanie programu i prowadzenie 6 edycji (po 25h (60min) każda edycja) szkoły rodzica dla min. 

12 rodziców i opiekunów rocznie, w ramach realizacji projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w 

Gdańsku- komponent usług społecznych”.. Celem prowadzonych zajęć jest zwiększenie kompetencji 

wychowawczych uczestników, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie metod 

wychowawczych, rozwiązywanie konfliktów itp. 

b. Usługa przez wykonawcę świadczona będzie od momentu podpisania umowy do 30.09.2022r.  i obejmować 
będzie przeprowadzenie 6 edycji szkoły rodzica dla uczestników projektu System Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych. 
3.Usługa wykonywana będzie w siedzibie zamawiającego, pod adresem ul.Gościnna 14, 80-032 Gdańsk. 
 

http://www.gfis.pl/
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c. Zamawiający będzie kierował uczestników na zajęcia w szkole rodzica, na podstawie zdiagnozowanych 
potrzeb uczestników projektu, w zakresie doskonalenia kompetencji wychowawczych, zgodnie z indywidualną 
ścieżką reintegracji. 

 
  

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

 

I. Oferty mogą składać osoby fizyczne, w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, które posiadają: 

a. certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć szkoły rodzica (certyfikat trenera lub edukatora szkoły rodzica) 

b. co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w zakresie  realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

II. Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy:  

1. 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, 

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. 

 

2. Są pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku 

- komponent usług społecznych "  zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy przez Partnerów Projektu. 

 

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.  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna liczba punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena brutto * 100 % 100 pkt 

*Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia, 

ustalając cenę za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty łącznie z kosztami 

Zamawiającego jako pracodawcy wynikające z umów cywilno-prawnych, w tym:  kwoty składek na ubezpieczenie 

społeczne ZUS w części opłacanej przez Zamawiającego jako płatnika składek, jeśli takie występują.  

 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 

Cena – waga maksymalnie 100% 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 

punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie. 
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Termin składania ofert 

Sposób przygotowania i złożenia oferty 

 

1. Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 wraz  

z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału oraz  braku powiązań kapitałowych i osobowych.  

Do oferty należy dołączyć 

b. CV z potwierdzeniem spełnienia kryterium  doświadczenia w realizacji przedmiotu zamówienia 

c.  kserokopii certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć szkoły rodzica  

 

2. Podpisaną ofertę należy przesłać mailem na adres: biuro@gfis.pl lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście 

do dnia 31.08.2020  r. do godziny 16.00, pod adres Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościnna 14  

w Gdańsku.  

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną 

rozpatrzone. 

 

 

Postanowienia dodatkowe i  końcowe 

  

1. 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. 

2. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektu „pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent 
usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania: 6.2.1. Rozwój 
usług społecznych – mechanizm ZIT. 

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dokumentację poświadczającą zakres wsparcia 
udzielanego Uczestnikom Projektu oraz dokumentację zaangażowania w projekcie określoną przez 
Zamawiającego.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro
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Załącznik nr 1 

 

 

Formularz ofertowy 

 
Dotyczący  świadczenia usług TRENERA SZKOŁY RODZICA  w ramach projektu pt w ramach projektu pt. „System 

Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, 

Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT. 
 

Dane dotyczące oferty: 

Odpowiedź na zapytanie: nr RR/01/08/6.2.1/2020 

 

Dane Oferenta: 

 

Nazwa Oferenta:  

Województwo:  

Kod pocztowy: .  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

NIP:  

REGON:  

e-mail do kontaktu:  

Telefon do kontaktu:  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu z 

Zamawiającym: 

 

 

 

Przedmiot zamówienia 

CENA 

BRUTTO 

 

ZA 1 GODZINĘ  

(60 MINUT) 

LICZBA GODZIN 

 

WARTOŚĆ 

BRUTTO ZAMÓWIENIA 

(cena oferty) 

 

Świadczenie usług trenera Szkoły Rodzica 

  

150 
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Oświadczenia oferenta: 

Składając ofertę na świadczenie usług doradcy zawodowego w ramach projektu pt. „System Aktywizacji 

Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – usług społecznych" 

1) Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować przedmiot 
zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. 

2) Oświadczam,  iż 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. 
4) Oświadczam,  że będę związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w 

przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. 
5) Oświadczam, że nie jestem pracownikiem zatrudnionym w ramach projektu „System Aktywizacji 

Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych"  zaangazowanym na podstawie 
stosunku pracy przez Partnerów Projektu. 

6) Oświadczam,  że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym  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 
e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………     ………………………………………………………..  

Miejscowość, data       Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 


