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          Debrzno, dn.  25. 01. 2011 rok 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zaprasza do złoŜenia 
oferty na: 

stanowisko doradcy obywatelskiego w ramach projektu pt. „Skorzystaj z porady 

– rozwiąŜ swój problem!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II. Szczegółowy opis zamówienia 

1. Zamówienie dotyczy wyboru doradcy/ doradców: Biura Porad Obywatelskich (BPO) 
w Debrznie. Wymiar świadczonego poradnictwa: 

BPO w Debrznie – 9 godzin tygodniowo, łącznie 1224 godziny 

Zakres udzielania porad: 

- finanse 

- imigracja/repatriacja 

- rodzina 

- spadki 

- mieszkania/lokale/domy 

- niepełnosprawność 

- pozbawienie wolności 

- świadczenia/zasiłki 

- własność 

- zatrudnienie/ bezrobocie 

- sprawy konsumenckie 

- inne. 
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 Zamówienie składa się z 3 części:  
 
Część A  
 
Zamówienie obejmować będzie prowadzenie doradztwa w Biurze Porad 
Obywatelskich w Debrznie - 2 godziny zegarowe tygodniowo, w godzinach 13.00 – 
15.00. 
 
Część B  
 
Zamówienie obejmować będzie prowadzenie doradztwa w Biurze Porad 
Obywatelskich w Debrznie - 2 godziny zegarowe tygodniowo, w godzinach 
popołudniowych, nie wcześniej niŜ od godziny 15.00. 
 
Część C 

Zamówienie obejmować będzie prowadzenie doradztwa w Biurze Porad 
Obywatelskich w Debrznie – 5 godzin zegarowych tygodniowo, w godzinach od 10.00 
– 15.00. 

2. Kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

98350000-1 Usługi świadczone na rzez społeczeństwa 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w ramach zamówienia: 

− rejestrować sprawy w formie papierowej na odpowiednich kartach doradczych, 

− regularnie składać karty usługi doradczej w biurze projektu znajdującym się w 
siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. 
Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, 

− uczestniczyć w wewnętrznych szkoleniach i konsultacjach organizowanych 
przez Stowarzyszenie, 

− uczestniczyć w zewnętrznych szkoleniach specjalistycznych, na które kieruje  
koordynator  projektu, kierownik BPO w Debrznie, 

− uczestniczyć w spotkaniach Zespołu Realizującego Projekt, 

−  współtworzyć artykuły do wkładki z poradami do „Biuletynu Informacyjnego”   
raz na 3 miesiące, 

− konsultować trudniejsze sprawy z prawnikiem zatrudnionym w ramach 
projektu, 

− prowadzić miesięczne karty czasu pracy zgodnie ze wzorami przekazanymi 
przez Zamawiającego oraz pozostała niezbędną dokumentację, 

− bezwzględne przestrzegać standardów poradnictwa obywatelskiego przyjętych 
przez Związek Biur Porad Obywatelskich a szczególnie; poufność, 
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bezpłatność, bezstronność, niezaleŜność, samodzielność klienta, otwartość dla 
wszystkich, aktualność i rzetelność porady, 

− wykonywać polecenia koordynatora projektu w zakresie świadczonego w 
ramach projektu doradztwa i sporządzania dokumentacji.      

4. Zamawiający nie refunduje kosztów przejazdu Wykonawcy do miejsca świadczenia 
porad. Wykonawca powinien uwzględnić te koszty w zaproponowanej stawce brutto 
za godzinę zegarową doradztwa. 

III. Miejsce realizacji zamówienia: 

Debrzno 

Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od lutego 2011 do końca listopada 2013 
roku. 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: luty 2011 rok. 

Zakończenie realizacji zamówienia: listopad 2013 rok. 

Realizacja zamówienia nie obejmuje dni wolnych (soboty, niedziele, dni ustawowo 
wolne od pracy). Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym w terminie późniejszym przez Zamawiającego.  

IV. Warunki ubiegania się o zamówienie: 

1. Posiadanie minimum średniego wykształcenia 

2. Ukończone szkolenia dla doradców obywatelskich, w tym minimum jedno w 
przeciągu ostatniego roku przed złoŜeniem oferty – organizowane przez 
Związek Biur Porad Obywatelskich w Warszawie lub prowadzone przez 
trenerów Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie 

3. ObciąŜenie wynikające z wykonywania wszystkich umów cywilnoprawnych 
zawartych w celu realizacji zadań w innych projektach, nie wyklucza 
moŜliwości prawidłowej i efektywnej realizacji przedmiotowego zamówienia 
/dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, którzy będą osobiście wykonywać zamówienie na podstawie 
stosunku cywilnoprawnego. W/w warunek będzie weryfikowany na podstawie 
załącznika nr 5 i 6. 

Nie spełnienie wyŜej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie przez 
Zamawiającego złoŜonej oferty. 

Dodatkowe warunki: 

- doświadczenie w udzielaniu porad obywatelskich. 
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V. Warunki płatności: 

Zamawiający wypłacać będzie wynagrodzenie na koniec kaŜdego miesiąca. 
Płatność dokonywana będzie przelewem na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę. 

VI. Kryterium wyboru oferty: 

Cena –  50%  

Ukończone szkolenia w przeciągu ostatniego roku przed złoŜeniem oferty – 
organizowane przez Związek Biur Porad Obywatelskich w Warszawie lub 
prowadzone przez trenerów Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie -  30% 
Max. 30 pkt. przy załoŜeniu: 

-  szkolenie z podstawowych umiejętności doradczych  - 10 pkt. 

- szkolenie merytoryczne cześć I z zakresu: „Obywatel a instytucja”, „Rodzina”,  
       „Praca”, „Bezrobocie” lub ukończone studia na kierunku prawo– 15 pkt. 

- szkolenie merytoryczne część II z zakresu: „Mieszkania”, „Ubezpieczenia  
          społeczne”, „Świadczenia i pomoc społeczna” – 15 pkt. 

- szkolenie z podstawowych umiejętności doradczych, merytoryczne część I z   
   zakresu: „Obywatel a instytucja”, „Rodzina”, Praca”, „Bezrobocie” i II z zakresu:   
   „Mieszkania”, „Ubezpieczenia społeczne”, „Świadczenia i pomoc społeczna” albo   
   ukończone studia na kierunku prawo i szkolenie merytoryczne część II z  
   zakresu: „Mieszkania”, „Ubezpieczenia społeczne”, „Świadczenia i pomoc społeczna”    
   – 30 pkt. 

Wykształcenie  -  20% . Max. 20 pkt. przy załoŜeniu: 

- wykształcenie średnie – 10 pkt. 

- wykształcenie wyŜsze – 20 pkt. 

 Maksymalna liczba punktów, jaką moŜe uzyskać oferta to 100 pkt. 

W przypadku, gdy oferty złoŜone przez Wykonawców uzyskają równą ilość punktów 
decydujące będzie doświadczenie w udzielaniu porad, za które przyznawane będą 
dodatkowe punkty - 25%. 

Max. 25 pkt. przy załoŜeniu: 

- doświadczenie do roku czasu – 5 pkt. 

- doświadczenie od roku do 2 lat – 15 pkt. 

- doświadczenie powyŜej 2 lat – 25 pkt. 

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOśLIWOŚĆ ODRZUCENIA 
OFERTY W PRZYPADKU, GDY ZAPROPONOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ 
CENA PRZEKROCZY MOśLIWOŚCI FINANSOWE ZAMAWIAJĄCEGO. 
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VII. Informacja o ofertach częściowych  

 
Dopuszcza się moŜliwość składania ofert częściowych na realizacją doradztwa. Ofertę 
moŜna składać w następujący sposób: 
 
a) tylko na Część A  

 
b) tylko na Część B  

c) tylko na Część C 

d) zarówno na Części A, B i C – w tym wypadku naleŜy złoŜyć trzy osobne 
formularze oferty (załącznik nr 1), pozostała dokumentacja jest wspólna. 
 

VIII. Miejsce i termin złoŜenia oferty: 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 

ul. Ogrodowa 26 

77-310 Debrzno 

W terminie do 01.02.2011 roku do godz. 16.00 

IX. Termin otwarcia ofert: 01.02.2011 rok, godz. 17.00 

X. Sposób przygotowania oferty: 

Wykonawca przedstawia swoją ofertę cenową na realizację 1godziny zegarowej 
doradztwa, w oparciu o formularz oferty – załącznik nr 1. 

Do formularza ofertowego naleŜy dołączyć: 

1. CV wraz z kserokopią dyplomu ukończenia szkolenia dla doradców. 

2. Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – 
załącznik nr 2 

3. Oświadczenia dotyczące zaangaŜowania bądź nie w realizację innych 
projektów, zatrudnienia bądź nie w instytucji uczestniczącej w realizacji 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – załączniki nr 3, 4, 5 i 6. 

Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz 
poniŜszym opisem: 

oferta na: stanowisko doradcy obywatelskiego w ramach projektu pt. „Skorzystaj 

z porady – rozwiąŜ swój problem!” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

                  Anna Kozicka 
                                                                                                    Koordynator projektu 
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