Starachowice, 29.12.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 3/KonwencjaONZ/ARR/2017 z dnia 29.12.2017r.
dotyczące wyboru członka zespołu badawczego
w ramach projektu
„Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”
Podstawa prawna:

zasada konkurencyjności określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca 2017 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1A
27-200 Starachowice
NIP: 664-00-12-038,
KRS: 0000057993,
tel.: 41 274 46 90, fax: 41 274 04 09
http://www.farr.pl, e-mail: farr@farr.pl
Partner projektu pn. „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych
w województwie świętokrzyskim”.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Partner Projektu) w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego
i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. „Badanie
wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”,
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na
członka zespołu badawczego w ramach ww. projektu.
3. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
73110000-6 – Usługi badawcze,
79315000-5 – Usługi badań społecznych.
Przedmiotem zamówienia jest wybór członka zespołu badawczego Partnera. Głównym celem pracy całego zespołu jest
dokonanie analizy realizowanych zadań w 16 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa
świętokrzyskiego oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Członek (K/M) zespołu badawczego będzie odpowiedzialny za:
Realizację zadania „Przeprowadzenie monitoringu w badanych jednostkach administracyjnych w projekcie, co
oznacza:


przeprowadzenie

spotkań

podsumowujących

monitoring

instytucji

(termin

realizacji

zadania

zgodnie

z harmonogramem).
Realizację zadania „Weryfikacja wykorzystania rekomendacji”


Ocena stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem monitoringu odbędzie się w trakcie wizyty
weryfikującej.



W każdej wizycie uczestniczyć będą wszyscy członkowie zespołu monitoringowego (K/M) oraz przedstawiciele
instytucji monitorowanej. Na zespół monitoringowy Partnera przypada 16 instytucji. Zespół monitoringowy oceni te
typy rekomendacji, które zakwalifikowano jako możliwe do wykorzystania i weryfikacji w trakcie trwania projektu.



Przy opracowaniu rekomendacji wykorzystany zostanie standard rekomendacji określony w regulaminie konkursu.



Wykonawca w celu realizacji zadania obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację związaną z
realizacją Projektu, która będzie podstawą dla opracowania raportu weryfikacyjnego, który zostanie przygotowany w
oparciu o zał. nr 10 do Metodologii.

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania usługi:

L.P

Nazwa zadania/etapu

Termin realizacji

Liczba godzin do
wykonania w
miesiącu

1

Przeprowadzenie monitoringu w badanych

Na realizację zadania przewidziane są

jednostkach administracyjnych

4 miesiące w 2018 r.

Przeprowadzenie spotkań podsumowujących

luty 2018 r. – maj 2018 r.

50 h x 4 miesiące
monitoring instytucji
2

Weryfikacja wykorzystania rekomendacji

Na realizację zadania przewidziane są

Etap I

czerwiec 2018 r.

4 miesiące w 2018 r.
25 h x 4 miesiące

Kontakt bieżący z instytucjami monitorowanymi pod
kątem zastosowania zaleceń i rekomendacji
Etap II

lipiec 2018 r. – wrzesień 2018 r

Przeprowadzenie spotkań weryfikacyjnych w
instytucjach monitorowanych

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który dysponuje minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia,
spełniającą następujące warunki:


Posiada wykształcenie wyższe.



Wyróżnia się znajomością Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych

dotyczących praw osób niepełnosprawnych oraz Ustaw:
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- o języku migowym i innych środkach komunikowania się;
- Prawo budowlane;
- Kodeks wyborczy;
- o systemie oświaty;
- Kodeks pracy;
- o służbie cywilnej;
- o pracownikach administracji samorządowej;
- o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Posiada minimum 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności

(problemów społecznych);


Posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych.

Doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych.


Wyróżnia się znajomością obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym:

- przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej,
- analizę danych jakościowych i ilościowych,
- opracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych.
6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego
2. kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby, która będzie wykonywać zamówienie
3. CV osoby, która ma realizować niniejsze zamówienie wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych)
z wyszczególnieniem informacji potwierdzających:
- posiadanie przez tą osobę minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki
niepełnosprawności;
- posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych oraz
doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych;
- znajomość obsługi komputera.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zażądania (do wglądu) dokumentów potwierdzających zawartych w CV informacji.
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione, jeśli Wykonawca
1. oświadczy, iż spełnia warunek dysponowania osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi niezbędne
doświadczenie, kwalifikacje, wykształcenie oraz

znajomości Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz

uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych do wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego)
2. dołączy kopię potwierdzającą posiadanie wyższego wykształcenia osoby/osób wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia
3. dołączy CV osób/osoby mającej wykonać zamówienie zawierające w szczególności informacje z treści których będzie
wynikać spełnienie warunków:
1) posiadania minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności;
2) posiadania minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych
oraz doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych;
3) znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym:
- przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej,
- analizę danych jakościowych i ilościowych,
- opracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych.
Uwaga !
w CV należy bezwzględnie umieścić klauzulę o następującej treści
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowicach przy
ul. Mickiewicza 1A, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zostałem(am) poinformowany(a), że dane osobowe takie jak imię i nazwisko
mogą zostać podane w ogłoszeniu o wynikach zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich
danych, prawie ich poprawiania, a także o prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec
przetwarzania w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.”.
7. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. W przypadku gdy
Wykonawcą będzie osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o wysokość składek podatków, jakie Zamawiający zobowiązany jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego.
3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
4. Za wykonanie z Wykonawcą zostanie podpisana umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. Koszt
przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich musi być wliczony w cenę oferty. W ramach wynagrodzenia Wykonawca
przeniesie na Zamawiającego:
a) autorskie prawa majątkowe do ww. opracowań i narzędzi oraz egzemplarzy w wersji drukowanej i elektronicznej.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru, bez ograniczeń co do terytorium,
czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.);
b) prawo do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także
zezwoli Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę dokumentu księgowego maksymalnie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia
doręczenia. Zamawiającemu dokumentu księgowego, z takim zastrzeżeniem, że jego wystawienie nastąpi po podpisaniu
protokołu odbioru.
5. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków
finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu
transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej
transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
6. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji
przedmiotu umowy.
7. W ramach składania wniosku o płatność oferta oraz dane Wykonawcy mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do
właściwej instytucji publicznej uprawnionej do kontroli sposobu realizacji projektu.
8. Wykonawca bądź osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą złożyć oświadczenie, iż
w odniesieniu do jego/ich zaangażowania do realizacji przedmiotu zamówienia nie występuje konflikt interesów. Konflikt
interesów to sytuacja, kiedy wykonawca ma sprzeczne interesy wynikające ze swojej sytuacji zawodowej lub osobistej, a
obowiązkami wynikającymi z działań podejmowanych w ramach projektu PO WER. Konflikt interesów istnieje nawet wtedy gdy
nie dochodzi do żadnych nieetycznych zachowań. Konflikt interesów poddaje w wątpliwość zdolność Wykonawcy bądź osób
wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania zadań i obowiązków w obiektywny sposób (m.in. konflikt występuje
w sytuacji, gdy: w okresie roku poprzedzającym był on związany stosunkiem pracy lub świadczył pracę na podstawie stosunków
cywilnoprawnych dla instytucji monitorowanej lub w momencie wykonywania pracy i w okresie roku poprzedzającym jej
wykonanie Wykonawca był członkiem organizacji lub członkiem władz organizacji, które realizowały zadania zlecone przez
instytucję monitorowaną).
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy w przypadku istotnego naruszenia przez
Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany,
opóźnienia, nie wywiązywania się z realizacji przedmiotu umowy lub niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego
harmonogramem uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych
z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz za zatajenie lub nieprawdziwe oświadczenie o braku konfliktu interesów.
10. Kary umowne:
- Jeżeli Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może skorzystać z uprawnień
określonych w art. 636 §1 kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy (wartość całej
umowy) :
–w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, że nie
zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

3.W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz bez zachowania
należytej staranności (w szczególności gdyby działania lub zaniechania Wykonawcy uniemożliwiały Zamawiającemu należyte
zrealizowanie Projektu „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych instytucjach publicznych w
województwie świętokrzyskim” nr projektu POWR.02.06.00-00-0023/16, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości
100 procent łącznego wynagrodzenia Wykonawcy (wartość całej umowy).
4.Kary umowne, o których mowa powyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. Naliczenie kar umownych nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wywiązania się z całości umowy (w tym w zakresie, za który Zamawiający naliczył
Wykonawcy kary umowne).
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, w szczególności w przypadku gdyby działania oraz/lub zaniechania działania Wykonawcy
skutkowały dla Zamawiającego częściową lub całkowitą nie kwalifikowalnością kosztów realizacji projektu „Badanie wdrażania
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie

świętokrzyskim” nr projektu

POWR.02.06.00-00-0023/16
11. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia złożenia oferty.
12. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy przekazywać na adres: faktury@farr.pl
INFORMACJA

O

ZAKAZIE

POWIĄZAŃ

OSOBOWYCH

LUB

KAPITAŁOWYCH

POMIĘDZY

ZAMAWIAJĄCYM

A WYKONAWCĄ
Z udziału w zapytaniu wyłączeni są Wykonawcy powiązani z Agencją Rozwoju Regionalnego osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Agencją Rozwoju Regionalnego lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego lub osobami wykonującymi w imieniu
Agencji Rozwoju Regionalnego czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez
IZ PO,
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
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania .
Do oferty należy również dołączyć:


kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby/osób, które mają wykonać zamówienie. Kopia musi być
potwierdzona „Za zgodność z oryginałem” przez osobę, której dokument dotyczy.



CV osoby/osób mających wykonać zamówienie z wyszczególnieniem informacji potwierdzających:

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki niepełnosprawności;
- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych jakościowych; doświadczenie w opracowywaniu
raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych
- znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej,
analizę danych jakościowych i ilościowych, opracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych.
Uwaga !
CV musi zostać podpisane przez osobę, która będzie wyznaczona przez Wykonawcę do wykonania zamówienia. W CV
konieczne jest uwzględnienie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.W przypadku, gdy Wykonawca zapewni do wykonania zamówienia osobę niepełnosprawną, wówczas konieczne jest złożenie
do oferty kopii stosownego orzeczenia lub zaświadczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności tej osoby. Kopia musi być
potwierdzona „Za zgodność z oryginałem” przez osobę której dokument dotyczy.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
3. Oferty można składać do dnia 29.01.2018r. do godziny 12.00 w Biurze Projektu Partnera „Badanie wdrażania Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim” ul. Mickiewicza 1A, 27-200
Starachowice.
Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem
- na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 1A, 27-200 Starachowice. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
29.01.2018r., godzina 15.00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Rekomendujemy składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem
kuriera. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
ul. Mickiewicza 1A.
5. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wybór członka zespołu
badawczego” w ramach projektu: „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach
publicznych w województwie świętokrzyskim” - Nie otwierać przed 29.01.2018r. do godziny 15.00.
9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Ryszard Nosowicz, Agnieszka Dygas
10. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena za realizację zamówienia – 55 %
2. Doświadczenie w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych – 20 %
3. Doświadczenie w opracowaniu raportów badawczych – 20 %
4. Status osoby z niepełnosprawnością (kryterium dotyczące aspektu społecznego) – 5%
11. SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną
punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

1.

Punktacja dla kryterium „Cena za realizację zamówienia” - ocena na podstawie ceny wskazanej przez Wykonawcę
w ofercie. Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 55. Oferta z najniższą ceną otrzyma 55 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru: C=(Cmin/C”x”)x55pkt, gdzie: C – liczba punktów
dla oferty ocenianej za kryterium ceny, Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert, C”x” - cena oferty
ocenianej.

2.

Punktacja dla kryterium „doświadczenie osoby zajmującej się realizacją zamówienia w pozyskiwaniu i analizie
danych ilościowych i jakościowych” - ocena na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Wykazu w pozyskiwaniu i analizie
danych ilościowych i jakościowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Maksymalna
liczba punktów dla tego kryterium wynosi 20. Za wykazanie doświadczenia w pozyskiwaniu i analizie danych
ilościowych i jakościowych przyznaje się następującą liczbę punktów do 4 lat – 10 pkt, powyżej 4 lat – 20 pkt.

Punktacja dla kryterium „ doświadczenie osoby zajmującej się realizacją zamówienia w opracowaniu raportów
badawczych” - ocena na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Wykazu opracowanych raportów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego. Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 20..Za wykazanie doświadczenia

w

opracowywaniu raportów badawczych przyznaje się następującą liczbę punktów: 1 raport – 1 pkt, 2-4 raporty – 3 pkt, 5-9
raportów – 10 pkt, 10 i więcej – 20 pkt.

3.

Punktacja dla kryterium (aspekty społeczne)

„Status osoby z niepełnosprawnością” - ocena na podstawie

dokumentów dołączonych do oferty Wykonawcy (stosownych orzeczeń/zaświadczeń o posiadanym stopniu
niepełnosprawności) oraz oświadczenia nr 6 o spełnianiu kryterium dotyczącego aspektów społecznych – Statusu
osoby z niepełnosprawnościami. Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 5. Ocena kryterium nr 4 –
oceniane na zasadzie zero jedynkowej: „Spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który spełni kryterium otrzyma 5 pkt.,
Wykonawca, który nie spełni kryterium otrzyma 0 pkt.
Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru: S”x”= C+D+DR+ON, gdzie:
S”x” - suma punktów oferty, C – punkty za kryterium „cena za realizację zamówienia”, D – punkty za kryterium „doświadczenie
osoby zajmującej się realizacją zamówienia w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych”, DR – punkty za
kryterium „doświadczenie osoby zajmującej się realizacją zamówienia w opracowywaniu raportów badawczych”, ON – punkty
za kryterium „status osoby z niepełnosprawnością”. Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta złożona na daną część zapytania z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą
liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę
przeznaczoną na realizację zamówienia. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w
formie pisma wysłanego na adres wskazany w ofercie lub w formie informacji wysłanej na adres e-mail wskazany w ofercie.
12. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmian:


okresu i harmonogramu realizacji umowy;



wynikająca ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego



zmiany wytypowanej do badania jednostki administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego



zmiany osoby/osób wyznaczonej do realizacji zamówienia przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia przez nie
warunków określonych w niniejszym zapytaniu. Ponadto nowa osoba musi posiadać minimum takie doświadczenie,
jakie posiadała osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na etapie składania oferty.

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
14. FINANSOWANIE
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach projektu pt. „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w
województwie świętokrzyskim”
15. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających. Zamawiający może Udzielić wykonawcy
wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w
zapytaniu ofertowym zamówień na usługi polegające na powtórzeniu usług takich jak określone w przedmiocie zamówienia
określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamówienie uzupełniające stanowić mogą nie więcej niż 30% wartości
zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

16. UWAGI KOŃCOWE
1. Głównym celem projektu jest dokonanie analizy realizowanych zadań w 50 jednostkach administracji rządowej i
samorządowej województwa świętokrzyskiego oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem
dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 1stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018 r
2. Wykonawcy muszą stosować się do wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji PO WER (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej) zawartych w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00‐IP.03‐00‐002/16 „Monitoring działań
jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” (w szczególności z
załącznikiem nr 17 „Metodologia prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z
niepełnosprawnościami zawierająca minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia do
wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu”.
Uwaga !
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone osoby które powiązane są z Agencją Rozwoju Regionalnego
lub są osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego lub osobami
wykonującymi w imieniu Agencji Rozwoju Regionalnego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
3. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez
zainteresowanych Wykonawców nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi
zobowiązania Agencji Rozwoju Regionalnego do zawarcia umowy. Agencja Rozwoju Regionalnego może odstąpić od
podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
4. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego www.farr.pl, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)
5. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wyboru oferty,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje
zawarte w przedłożonej ofercie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do siedziby
Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych

omyłek pisarskich lub

rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
8. Oferty składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów wyznaczając Wykonawcy termin. W przypadku nie uzupełnienia we wskazanym terminie oferta zostanie odrzucona
11.Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. O dokonanych zmianach w treści zapytania ofertowego i ewentualnym wydłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający informuje Wykonawców poprzez umieszczenie informacji o zmianie ogłoszenia na stronie www Zamawiającego
oraz na stronie www Bazy Konkurencyjności wraz z opisem dokonanych zmian w treści zapytania.
12.Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienia.
13. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem i opublikowany na bazie konkurencyjności.
Wykonawcy zostaną pisemnie lub mailowo poinformowani o wyniku postępowania, wyniki postępowania zostaną umieszczone
w bazie konkurencyjności oraz na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego.
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór)
Załącznik nr 4 – Wykaz usług potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w pozyskiwaniu i analizie danych jakościowych i
ilościowych
Załącznik nr 5 – Wykaz raportów badawczych potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w zakresie opracowywania
raportów badawczych
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu kryterium dotyczącego aspektów społecznych – Statusu osoby z
niepełnosprawnościami
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów.

