Wrocław, dnia 20.12.2018
.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2-02-0042/2018

Celem zamówienia jest wybór 10 Wykonawców świadczących najwyższej jakości usługi Asystenta Osobistego
Osoby Niepełnosprawnej dalej AOON dla 30 Uczestników Projektu, którymi są osoby z niepełnosprawnością z
obszaru powiatów: miasta Wałbrzych, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego,
doświadczających wykluczenia społecznego z uwagi na swój stan zdrowia lub status materialny, wymagających
wsparcia drugiej osoby w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i nie podlega przepisom Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), na podstawie
art. 4 pkt 8 Ustawy. Zapytanie uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Kod CPV: 85311200-4
Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
Zamawiający:
Fundacja Spektra,
ul. Wolności 37/8, 58-350 Mieroszów
NIP: 8862911933, REGON: 020879494
Biuro główne: ul. Bujwida 34a/4, 50-368 Wrocław
Krótki opis projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności i aktywności społecznej i zawodowej Osoby z
Niepełnosprawnościami dalej OzN (30 OzN – 17K i 13 M) w okresie 1.10.2018 – 31.12.2019 z terenu powiatów
miasta Wałbrzych, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego poprzez udostępnienie i
upowszechnienie usług asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności oraz poprawa funkcjonowania 30
rodzin OzN objętych wsparciem
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępności do usług asystentury funkcjonalnej świadczonej na rzecz OzN w społeczności
lokalnej powiatów: miasta Wałbrzych, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego
2. Umożliwienie OzN samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego i zawodowego
3. Wzrost gotowości opiekunów faktycznych OzN do kompleksowego wspierania procesu usamodzielniania ich
podopiecznych
4. Wzrost poziomu wiedzy i świadomości otoczenia OzN i osób niesamodzielnych
5. Umożliwienie opiekunom faktycznym prawidłowego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego i
zawodowego

Zasadniczą częścią projektu jest objęcie co najmniej 30 OzN zamieszkujących wskazane powiaty, wybrane
wśród tych, które zgodnie z diagnozami RPO WD prezentują niższy stopień zabezpieczenia społecznego OzN,
wsparciem w postaci wysokiej jakości usług asystenckich. Oprócz stałej opieki AOON, wsparcie otrzymają
również opiekunowie faktyczni OzN, co umożliwi bardziej kompleksowe wsparcie rodziny OzN. Dzięki
działaniom 10 asystentów zwiększy się dostęp do usług społecznych (asystenckich) a skierowanie ich przyczyni
się do osiągnięcia rezultatu działania, zakładającego realizację usług w szczególności dla os. zagrożonych
wykluczeniem społ. i ubóstwem. Dodatkowym efektem będzie wsparcie opiekunów faktycznych – najczęściej
członków rodzin – uczestników projektu, którzy dzięki usługom asystenckim, świadczonym na rzecz ich
podopiecznych, zostaną odciążeni od swoich obowiązków.
Do realizacji celu mają przyczynić się zaplanowane w projekcie działania:
- działania weryfikacyjno-diagnostyczne,
- realizacja usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością,
- wsparcie uzupełniające (dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami).
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez 10 Wykonawców na rzecz Zamawiającego usług
związanych z Asystenturą na rzecz Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pt. „Asystent Integracji”.
Przedmiotem niniejszego zamówienia świadczenie usług asystenckich w okresie 12 miesięcy (XII.2018-XI.2019)
przez 10 zaangażowanych AOON w wymiarze śr 30h/m-c/OzN. Wsparcie będzie udzielane zgodnie z
Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na
poziomie pozainstytucjonalny.
Asystentom zostanie zapewnione odrębne ubezpieczenie, a także w przypadku zaistnienia takiej konieczności
zostanie im zapewniony zwrot kosztów dojazdu do podopiecznego. Usługi AOON będą świadczone w sposób
zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i charakter niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek oraz
indywidualne potrzeby OzN. UP będą mieli wpływ na kształt świadczonej usługi za pośrednictwem dyspozytora,
który będzie również punktem kontaktowym UP z asystentami. Sama usługa asystencka będzie miała charakter
kompensacyjny (tj. kompensujący posiadaną dysfunkcję). Zgodnie z przyjętym modelem AOON wykonywać
będzie zadania na wyraźne polecenie OzN, wspiera ją w sytuacjach, w których nie radzi ona sobie sama z
powodu dysfunkcji wynikających z niepełnosprawności. AOON będą m.in: tłumacze języka migowego,
tłumacze-przewodnicy osób głuchoniemych, przewodnicy os. niewidomych/słabowidzących, asystenci os.
niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, chorych psychicznie.

W ramach zapytania zostanie wyłonionych 10 Wykonawców świadczących usługi AOON zgodnie z
przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.

Wymagania związane z wykonaniem:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy posiadający:
• Znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi,
● dyspozycyjność,
● predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne:
- podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja,
odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
- pożądane: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność
zachowań asertywnych
• min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług asystenckich w tym zawodowe, wolontariackie lub
osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (potwierdzone stosownymi dokumentami),
i/lub ukończenie minimum 60-godzinnego szkolenia asystenckiego (min. 20 godz. teoria i 40 godz.
praktyka)
Powyższe wymagania będą weryfikowane podczas rozmowy z psychologiem.
Pozostałe wymagania będą weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 2
Wykluczenia:
Zgodnie z 6.5.2 punkt 2 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu 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.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od grudnia 2018 r. do listopada 2019 r. w poszczególne dni
wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.
Miejsce wykonania zamówienia:
Województwo dolnośląskie

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.

Kryterium - cena za wykonanie 1 godziny usługi przedmiotu zamówienia - waga 80%:

Kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie 1 godziny przedmiotu zamówienia. Kryterium będzie
oceniane na podstawie wzoru.

gdzie:
C – oznacza liczbę punktów za kryterium.
X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania
Punkty przyznane w kryterium pomnożone przez wagę stanowić będą ocenę, jaką Wykonawca uzyska w tym
kryterium.
2. Potwierdzenie jakości świadczonych usług (M) – 20 %
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana na podstawie opracowania pt.
„Przedstawienie planu pracy zapewniającego wysoką jakość zamówienia” załączonego do oferty.
Wykonawca winien odnieść się w sposób wyczerpujący do zagadnienia.

Skala ocen, przy założeniu, że oferta spełnia minimalne wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia
powinna być rozumiana w sposób następujący:
10 pkt – propozycja w dużym stopniu spełnia oczekiwania wyrażone w ofercie;
0 pkt – propozycja nie spełnia oczekiwań wyrażonych w ofercie.
W ramach powyższej skali zastrzega się możliwość przyznawania punktów ułamkowych do
jednego miejsca po przecinku. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów do uzyskania w
kryterium „Przedstawienie planu pracy zapewniającego wysoką jakość zamówienia” wynosi 10.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

gdzie:
M – łączna liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w kryterium „Przedstawienie planu pracy
zapewniającego wysoką jakość zamówienia”;
nx - liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za opracowanie „Przedstawienie planu pracy
zapewniającego wysoką jakość zamówienia”;
10 - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za opracowanie „Przedstawienie planu pracy
zapewniającego wysoką jakość zamówienia”
20%- waga kryterium „Przedstawienie planu pracy zapewniającego wysoką jakość zamówienia”
3.
Ostateczna ocena punktowa
Ocena punktowa danej oferty będzie wynikała z zsumowania liczby punktów otrzymanych przez tę ofertę za
poszczególne kryteria i obliczona według wzoru:

gdzie:
Pi – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „i”,
PC – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”,
PM – liczba punktów, które otrzyma oferta „i” za kryterium „Przedstawienie planu pracy zapewniającego
wysoką jakość zamówienia”.

Kandydaci, których oferty otrzymają najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej ofert zostaną
umówieni na rozmowę z psychologiem. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone tym Wykonawcom, którzy
uzyskają pozytywną opinię psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz
kompetencji społecznych.
*Jeżeli dwie lub więcej z ofert będą miały taką samą liczbę punktów zamawiający wybierze spośród tych ofert
oferty z najniższą ceną.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Wykonawca złoży ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego
Oferty należy składać w terminie do dnia: 28 grudnia 2018 do godz. 9.00
. Oferta może być przesłana za pośrednictwem:
- poczty na adres głównego biura Fundacji: Fundacja Spektra, ul. Bujwida 34a/4, 50-226 Wrocław (decyduje
data dostarczenia)
- skan oferty na adres poczty elektronicznej e- mail: mzgorski81@gmail.com (w wypadku przesłania oferty
drogą mailową oryginały należy dostarczyć do biura Fundacji w przeciągu 2 dni)
Informację na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 606 96 43 95
Opis ewentualnych zmian treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących
stawki procentowej należnego podatku VAT (o ile dotyczy).
2. Wystąpienie siły wyższej.
3. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych (w szczególności terminu realizacji
zamówienia), gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią niniejszego zapytania.
4. Zamawiający dopuszcza udzielenie wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, do wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie

6.

terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może
być Zamawiający lub Wykonawca.
Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub
rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.

Sposób zapłaty:
Wykonawca wystawi rachunek/fakturę VAT za przeprowadzenie doradztwa będącego przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego.
Płatność - przelew na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego rachunku/faktury VAT pod warunkiem posiadania środków na koncie projektu.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/9.2-02-0042/2018

………………………….., dnia …………………2018 r.
miejscowość
Fundacja Spektra,
ul. Wolności 37/8
58-350 Mieroszów
OFERTA

a) Nazwa /Imię Nazwisko Oferenta: ……………………………………………………………………………….
b) Dane teleadresowe: …………………………………………………………………………
Niniejszym składam ofertę cenową na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług Asystenta osobistego Osoby
Niepełnosprawnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w ramach projektu pt. „Asystent INTEGRACJI”

1) Oferowana, łączna cena brutto w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Rodzaj usług
1
Świadczenie usług asystenta Osobistego Osoby
Niepełnosprawnej

Proponowana cena za 1 godzinę usługi
(zł brutto)
2

Słownie
za
1
godz.
zajęć
brutto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Przedstawienie planu pracy zapewniającego wysoką jakość zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam1 się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję zawarte
w nim warunki oraz spełniam wymagania stawiane w zapytaniu ofertowym.

…………………………………..
(podpis i pieczęć Oferenta)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/9.2-02-0042/2018
Oświadczenie

1) Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………….………….……………………. (nazwa Oferenta),
oświadczam, że nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Fundacją Spektra.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Spektra
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Spektra lub osobami
wykonującymi w imieniu Fundacji Spektra 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 udziałów lub co najmniej 10% 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) Obciążenia wynikające z zaangażowania mnie do projektu: „Asystent INTEGRACJI” nie wyklucza
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych mojej osobie.
3) Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapytaniem ofertowym nr 1/9.2-02-0042/2018, nie wnoszę
uwag do treści zapytania i jednocześnie spełniam wymagania formalne i merytoryczne wobec
wykonawcy usługi, zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/9.2-02-0042/2018

…………………………………….
miejscowość, data

…………….……………………………………….
czytelny podpis Oferenta

