Zapytanie ofertowe
Jasło, 05 stycznia 2017 r.
Znak sprawy: POWES/PAKD/1/2017
Zamawiający
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z. o.o.
ul. Staszica 7
38-200 Jasło
Nr KRS 00000144369
Nr NIP 6851004521
Rodzaj zamówienia
Kod CPV
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badao i rozwoju
79416200-5 Usługi doradcze public relations
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju
1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie specjalisty ds. partnerstw w projekcie „Podkarpacki
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Wyłonienie specjalisty ds. partnerstw w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii
Społecznej”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
a) Specjalista ds. partnerstw zobowiązany będzie do:
- koordynacji działao partnerskich w ramach POWES,
- dystrybucji informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES z terenu działania OWES
o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej, o źródłach pozyskiwania środków na rozwój PS,
o zmieniających się przepisach prawa, o osobach zagrożonych wykluczeniem (skala problemu,
dynamika zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy itp.),
- inicjowania spotkao, działao i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi stworzeniem
PES, a potencjalnymi interesariuszami (np. organizacjami pozarządowymi, samorządami wszystkich
szczebli, instytucjami rynku pracy), instytucjami pomocy i integracji, ośrodkami naukowymi, thinktankami etc.),
- organizowania/udziału w co najmniej jednym spotkaniu ogólnym w ciągu roku dla OWES z danego
regionu,
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- inicjowania spotkao i działao PES zainteresowanych określonym tematem (spotkania branżowe),
- dokonywania autodiagnozy na poziomie lokalnym (np. z wykorzystaniem koncepcji łaocucha
wartości), sposobów włączania partnerów z różnych sektorów do współpracy, budowania klastrów i
zarządzania nimi,
- zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów (w tym instytucji rynku
pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej) w celu rozwoju PS,
- wspierania, sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązao kooperacyjnych między sferą biznesu,
samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami
społecznymi,
- lobbowania na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych na przedsiębiorstwa społeczne
oraz wspierania rozwoju nowych klastrów z ich udziałem,
- wspierania rozwoju franczyzy społecznej, bazującej na lokalnych powiązaniach kooperacyjnych z
udziałem PS,
- budowania kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązao
kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających PS,
-promocji produktów i usług PES z terenu działania OWES..
b) Termin realizacji umowy: styczeo 2017 – grudzieo 2019.
c) Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna 120 godzin/miesiąc
d) Obszar działania: projekt terytorialnie obejmuje powiat jasielski, krośnieoski, brzozowski, sanocki,
leski, bieszczadzki oraz Miasto Krosno.

3. Warunki udziału w zamówieniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
a) Posiadają pełną zdolnośd do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
b) Posiadają wykształcenie wyższe,
c) Posiadają prawo jazdy kat. B,
d) Posiadają doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych,
e) Posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) Posiadają doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi,
g) Posiadają doświadczenie we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,
h) Posiadają doświadczenie w realizacji przedsięwzięd (w tym projektów) realizowanych na rzecz
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
i) Są dyspozycyjne.
Spełnienie warunków udziału w zamówieniu zostanie zweryfikowane na podstawie treści załączników
do Oferty.
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4. Kryteria oceny i ich znaczenie (waga)
Cena za jeden miesiąc świadczenia usługi – 60% - 60 pkt.
Doświadczenie – 30% - 30 pkt.
Działalnośd w organizacjach pozarządowych 10% - 10 pkt.
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena za jeden miesiąc świadczenia usługi (cena brutto/brutto, obejmująca wszystkie koszty, w tym
obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika i pracodawcę)
60% 60 pkt
Doświadczenie 30% - 30 pkt
Działalnośd w organizacjach pozarządowych (ostatnie 10 lat przed złożeniem oferty) 10% - 10 pkt
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena, doświadczenie i okres działalności w
organizacjach pozarządowych wynosi 100 punktów.
Zamawiający obliczy wartośd punktową danej oferty dodając do siebie punkty uzyskane w
poszczególnych kryteriach:
C + D + O = wartośd punktowa danej oferty
Punkty za kryterium CENA CAŁKOWITA BRUTTO (C) zostaną obliczone według następującego
wzoru:
C = (Cena oferty najtaoszej)/(Cena oferty badanej) × 60 = liczba punktów
Koocowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna
ilośd punktów w kryterium Cena całkowita brutto: 60. Waga tego kryterium: 60%.
Punkty za kryterium DOŚWIADCZENIE (D) zostaną obliczone według następującego wzoru:
D = (D2)/(D1) x 30 = liczba punktów
D1 – największa ilośd inicjatyw przeprowadzonych wspólnie z samorządami lokalnymi lub ich
jednostkami organizacyjnymi
D2 - Ilośd inicjatyw przeprowadzonych wspólnie z samorządami lokalnymi lub ich jednostkami
organizacyjnymi w badanej ofercie
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Maksymalna ilośd punktów za kryterium DOŚWIADCZENIE: 30. Waga tego kryterium: 30%.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 4 do oferty.
Za inicjatywę przeprowadzoną wspólnie z samorządem lokalnym lub jego jednostką organizacyjną
Zamawiający uznawał będzie:
a) udział w realizacji wspólnego projektu współfinansowanego z EFS jako kadra zarządzająca,
personel merytoryczny lub zarząd instytucji/organizacji wspólnie realizującej projekt,
b) udział w realizacji innego niż opisanego w punkcie a) przedsięwzięcia, realizowanego na podstawie
umowy zawartej z JST lub jego jednostką organizacyjną, jako kadra zarządzająca, personel
merytoryczny lub zarząd instytucji/organizacji realizującej przedsięwzięcie,
Punkty za kryterium Działalnośd w organizacjach pozarządowych (O) zostaną obliczone według
następującego wzoru:
O = (O2)/(O1) x 10 = liczba punktów
O1 – najdłuższy okres działalności w organizacjach pozarządowych w latach
O2 okres działalności w organizacjach pozarządowych w latach w badanej ofercie

Maksymalna ilośd punktów za okres działalności w organizacjach pozarządowych w latach:
10. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w
załączniku nr 3.
6. Miejsce, termin i forma składania ofert
Oferty powinny byd składane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ul. Kadyiego 12, pok.
204, 38-200 Jasło, lub na skrzynkę: r.radwan@pakd.pl do 13 stycznia 2017 r., godz. 14.00 wraz z
załącznikami.
Termin związania ofertą: 30 dni.
7. Opis sposobu przygotowywania ofert
Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częśd
załącznikami musi byd sporządzona przez Wykonawcę według postanowieo niniejszego zapytania
ofertowego. Oferta powinna byd sporządzona według wzoru „Formularz Oferty” i jego załączników.
Oferta musi byd sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej lub elektronicznie (e-mail).
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane
i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy.
Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie należy składad w formie pisemnej: w
zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na wyłonienie specjalisty ds. partnerstw w postępowaniu nr
POWES/PAKD/1/2017, nie otwierad przed 13.01.2017 r. godz. 14:00” wraz z nazwą i adresem
oferenta.
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Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie wysłane e-mailem należy opatrzed tytułem:
„Oferta na wyłonienie specjalisty ds. partnerstw w postępowaniu nr POWES/PAKD/1/2017, nie
otwierad przed 13.01.2017 r. godz. 14:00””.
Oferty można składad osobiście, poprzez gooca, poprzez wysyłkę lub e-mailem.
8. Informacja na temat zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą byd udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Sposób porozumiewania się zmawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami drogą e-mailową, telefonicznie lub
pisemnie.
10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną z ramienia zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
- Robert Radwan, e-mail: r.radwan@pakd.pl, tel. 508 224 364
11. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treśd nie będzie odpowiadad treści zapytania ofertowego,
2) zostanie złożona po terminie składania ofert,
3) będzie zawierała rażąco niską cenę
4) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumentów lub
oświadczeo,
12. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnid postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostad
odwołane / zakooczone bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak
i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
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13. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany postanowieo umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego
lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy. W
szczególności zmiany mogą dotyczyd terminu obowiązywania umowy, zmiany powszechnie
obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
14. Pozostałe informacje
a) Obowiązkowymi załącznikami, dołączanymi do formularza oferty są:
1) Załącznik nr 1 :
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) Załącznik nr 2 :
Oświadczenie o braku powiązao z Zamawiającym;
3) Załącznik nr 3 :
Oświadczenie o działalności w NGO;
4) Załącznik nr 4 :
Opis wspólnych przedsięwzięd;
5) Załącznik nr 5 :
Wykaz realizowanych projektów;
6) Załącznik nr 6 :
Wykaz realizowanych przedsięwzięd na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym;
7) Poświadczona za zgodnośd kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane
wykształcenie;
8) CV
9) Poświadczona za zgodnośd kserokopia prawa jazdy.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści podanych w załącznikach do Oferty.
c) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Robert Radwan,
Kierownik OWES
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