Projekt „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zgierz, dn. 03.12.2021r.
(miejscowość i data)

Zapytanie ofertowe
dot. Zadania Nr 9
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40
zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy:
INSTRUKTOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ w ramach projektu pn. „Rodzina i Ja – Kompleksowe
wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nazwa i Adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM ul. Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz
tel.: 796 188 282, e-mail adrem@adrem.one
adres strony Zamawiającego: www.adrem.one
Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami: Dominika Żurkowska
Kod CPV:
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
85311300-5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
892620000-3 – usługi w zakresie sportu
92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5312320-8 Usługi doradztwa

Część I: Specyfikacja przedmiotu zapytania
1. Przedmiotem zapytania jest wybór Wykonawcy – instruktor ścianki wspinaczkowej w
ramach projektu pn. „Rodzina i Ja – Kompleksowe wsparcie” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020. (dalej: „Projekt”).
2. Zadaniem Wykonawcy usług jest świadczenie usługi instruktorskiej na ściance
wspinaczkowej na rzecz wytypowanych uczestników/uczestniczek Projektu, w
szczególności:
 obecność na ściance wspinaczkowej,
Lider: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł.
o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56
Biuro projektu: Zgierz, ul. Długa 77
Kontakt: 42 716 02 33
512 289 906, 509 214 869, 512 289 958,
sekretariat@mopszgierz.pl
www.mopszgierz.pl

Partner: Stowarzyszenie
Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM
Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40

Projekt „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020






prowadzenie zajęć i szkoleń wspinaczkowych zgodnie z programem Polskiego
Związku Alpinizmu,
możliwość prowadzenia kursów potwierdzonych certyfikatami,
dostosowanie metod i narzędzi oddziaływań do możliwości i potrzeb uczestników,
motywowanie uczestników do rozwoju osobistego.

3. Termin realizacji usługi: w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2023r. w
uzgodnionym z Zamawiającym terminie, który zostanie sprecyzowany w umowie. Szacowana
ilość godzin świadczenia usług w ramach całego Projektu 422. Ilość faktycznie
wykorzystanych godzin uzależniona jest od potrzeb uczestników/uczestniczek Projektu.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia ilości godzin.
4. W związku ze specyfiką zadań realizowaniach przez instruktora ścianki wspinaczkowej,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wymaga osobistego wykonania
zamówienia.
5. Wsparcie instruktora ścianki wspinaczkowej prowadzone będzie na terenie województwa
łódzkiego.
6. Cena usługi wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w
zapytaniu ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po
stronie Zamawiającego). Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.
7. Rozliczenie wykonania usługi następować będzie na podstawie kart pracy instruktora
z prowadzonych usług dla poszczególnych uczestników/uczestniczek, w których
uwidocznione będą dane Wykonawcy, dane odbiorcy usług, data, zakres wykonanej usługi.
Wskazane dane potwierdzane będą podpisem Wykonawcy i odbiorcy usług lub
rodzica/opiekuna.
8. Płatność nastąpi za faktyczną ilość zrealizowanych godzin świadczenia usługi.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania dokumentacji Zamawiającemu na zasadach
określonych w umowie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanego wsparcia poprzez wizyty
monitoringowe oraz ankiety ewaluacyjne.
Część II: Warunki udziału w postępowaniu
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:
a) Posiadanie certyfikatu Instruktora Wspinaczki Skałkowej,
b) Posiadanie min. 5-letniego doświadczenia w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem
społecznym,
c) Nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości, co do
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania
upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
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Spójności na lata 2014-2020, łączne zaangażowanie zawodowe osoby składającej ofertę, w
realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań
finansowanych z innych źródeł.
Warunki udziału zostaną ocenione metodą spełnia/nie spełnia.

Część III: Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi:
a) cena – 90%;
Sposób oceny:
cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------------------ x 90
cena badanej oferty brutto
b) Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym za
każdy rok doświadczenia powyżej wymaganego 2 pkt, maksymalna ilość punktów 10 pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium
wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego
oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:
- zostanie złożona po terminie składania ofert;
- będzie niekompletna;
- nie będzie spełniać warunków udziału.
6. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które złożyły ofertę.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena najniższej oferty
przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie powyższego
zamówienia.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego
w przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert).
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty
potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i
doświadczenia.
Część IV: Sposoby porozumiewania się z Zamawiającym
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
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oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mailem każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego powinien być
skierowany na adres: Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM.
Część V: Sposób przygotowania i składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego (formularz ofertowy w formie oryginału) wraz z oświadczeniem –
kwestionariuszem osobowym (załącznik nr2).
2. Oferta wymaga własnoręcznego podpisu wykonawcy.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
4. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
6. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym
podpisem Wykonawcy. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby
podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona
pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca
nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z
którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby
składającej podpis.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta
winna być zaadresowana następująco: Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, ul
Rembowskiego 36/40, Zgierz oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„REKRUTACJA – instruktor ścianki wspinaczkowej - nie otwierać przed dniem …..”
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem
składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub
„wycofanie”.
9. UWAGA!!! W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka
nie weźmie udziału w postępowaniu.
10. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Część VI: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, ul. Rembowskiego
36/40, Zgierz Termin składania ofert: 13.12.2021
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Miejsce otwarcia ofert: Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, ul. Rembowskiego 36/40,
Zgierz Termin otwarcia ofert: 13.12.2021 g. 13.00
Część VII: Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej
stronie internetowej.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
Część VIII: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zapytania
ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Część IX: Postanowienia ogólne
1. W celu zapewnienia przejrzystości procedur i porównywalności ofert nie przewiduje się
składania ofert zawierających jakiekolwiek warunki i/lub zastrzeżenia.
2. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.
3. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
4. Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia
negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty i bez podania
przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
b) Unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o
czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
c) Unieważnienia postępowania w sytuacji kiedy cena wynagrodzenia dla Psychiatry
wynikająca z najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do najkorzystniejszej oferty,
d) Wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub
wyjaśnień
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zmiana treści istotnych postanowień Umowy (o ile nie prowadzi do zmiany charakteru
umowy) jest dopuszczalna w oraz w następujących przypadkach:
Lider: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł.
o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 56
Biuro projektu: Zgierz, ul. Długa 77
Kontakt: 42 716 02 33
512 289 906, 509 214 869, 512 289 958,
sekretariat@mopszgierz.pl
www.mopszgierz.pl

Partner: Stowarzyszenie
Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM
Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40

Projekt „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

a) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
b) gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
c) zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia
Umowy.

Zamawiający
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM
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