Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2016

Gdańsk, dnia 19.06.2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie działań towarzyszących w zakresie edukacji żywieniowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako Organizacja Partnerska Regionalna
(zwana dalej „Zamawiający”) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku
Rolnego uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ).
Celem PO PŻ jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących
i przyczynianie się do ich włączenia społecznego. PO PŻ jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie działań w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności
i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Środki towarzyszące mają na celu
włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
w szczególności poprzez:
- zajęcia aktywizujące

i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia

z ubóstwa
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby
samotne). Wsparciem osób najbardziej potrzebujących w PO PŻ, prócz darów żywnościowych,
jest podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu przygotowywania posiłków, zdrowego żywienia
i prowadzenia domowego budżetu.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie działań edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania
oraz samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (w postaci warsztatów
interaktywnych). Beneficjentami zajęć będą odbiorcy pomocy żywnościowej na terenie Człuchowa, Cewic,
Dzierzgonia, Gdańska, Kartuz, Kolbud, Kościerzyny, Krynicy Morskiej, Kwidzyna, Łeby, Lichnów, Malborka,
Miastka, Nowego Dworu Gdańskiego, Somonina, Stężycy, Sztumu oraz Sztutowa.
Wykonawca wskaże miejsce przeprowadzenia zajęć.
Przewidywany termin rozpoczęcia pierwszej tury szkoleń to 10.2017 r. W zależności od ustalonego grafiku
ilość zajęć w danym miesiącu może ulec zmianie.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie następujących zajęć:


Dietetycznych mających na celu zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania
oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności składających się z:
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1. Interaktywnych warsztatów „Twój przepis na zdrowie”,
2. Interaktywnych warsztatów „Znany przepis - nowa odsłona”,
3. Warsztatów „Tajemnice zdrowego odżywiania”.


Ekonomicznych (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego
prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych
dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych), w skład których wchodzić będą:
1. Interaktywne warsztaty „Twój pomysł na oszczędność”,
2. Interaktywne warsztaty „Mała ekonomia – wielki budżet”,
3. Warsztaty „Twój budżet domowy – ciekawe rozwiązania i pomysły”.



Dietetyczno-ekonomicznych, łączących w sobie zarówno tematy dotyczące aspektów ekonomicznych
jak i dietetycznych, zawierających:
1. Warsztaty interdyscyplinarne „Świadomy konsument to zdrowy konsument”.

Wykonawca może zaproponować wszystkie lub tylko wybrane szkolenia z proponowanych tematów.
Jeśli zaistnieje potrzeba zgłoszona przez uczestników warsztatów proponowane zajęcia mogą zostać
ponownie zrealizowane na wyższym poziomie merytorycznym. Tym samym jeden temat warsztatów
może mieć dwie odsłony – poziom I (podstawowy) oraz poziom II (zaawansowany).
Zamawiający zapewni odpowiednie miejsce do przeprowadzenie warsztatów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. na dany wskazany rejon - Człuchów, Cewice,
Dzierzgoń, Gdańsk, Kartuzy, Kolbudy, Kościerzyna, Krynica Morska, Kwidzyn, Łeba, Lichnowy, Malbork,
Miastko, Nowy Dwór Gdański, Somonino, Stężyca, Sztum oraz Sztutowo).
3. Wymagania:


wykształcenie zgodne z tematem przeprowadzanych zajęć;



doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu zajęć;
4. Wymagane dokumenty:



dokumenty potwierdzające wykształcenie;



dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonania w/w zadania;



wypełnione załączniki stanowiące integralną część oferty;
5. W ramach usługi należy:



przygotować program bloku zajęć dla uczestników / 1-2 godziny - 1 grupa/;
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przeprowadzić zajęcia o podanej tematyce;



współpracować z osobami uczestniczącymi w realizacji projektu ze strony Zamawiającego;



współpracować z uczestnikami zajęć (tj. odpowiadać na ich pytania, motywować do aktywności
na zajęciach;



prowadzić dokumentację niezbędną dla prawidłowej realizacji projektu (dziennik zajęć, listy obecności
na zajęciach, zgody na upublicznienie wizerunku, dokumentacja fotograficzna w przypadku uzyskania
zgód);



złożyć sprawozdanie ze zrealizowanych zajęć po każdym zakończonym bloku zajęć.
6. Termin realizacji warsztatów: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 maja 2018 r.

Kompletna oferta składa się z poprawnie, czytelnie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego
Załącznika do niniejszego zapytania. Dopuszczalne jest składanie oferty częściowej.
W przypadku braków formalnych Oferent jest wzywany do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni od dnia
dostarczenia zawiadomienia o wezwaniu. Zamawiający może się zwrócić do Oferenta również
z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7. Kryteria oceny oferty (dotyczy jednego bloku zajęć):
Cena brutto za 1 godzinę (60 minut) prowadzenia zajęć

–

70 %

Doświadczenie w prowadzeniu podobnych zajęć

–

10 %

Atrakcyjność zajęć

–

20 %

8. Termin składania ofert: do 23.06.2017 r. do godz. 11:00.
Oferty

złożone

po

wskazanym

terminie

będą

odrzucane

z

przyczyn

formalnych.

W przypadku braku wyboru Oferenta w wyniku np. braku ofert lub odrzucenia wszystkich ofert Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. Komisyjna analiza ofert
rozpocznie się dnia 23.06.2017 r. o godz. 11:30.
9. Sposób składania ofert:


osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w sekretariacie Pomorskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Kurkowa 8 , 80-803 Gdańsk (decyduje data wpływu
do Oddziału);



drogą elektroniczną na adres e-mail gdansk.fead@pck.org.pl (skany dokumentów podpisanych
odręcznie).
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Wyjaśnień dotyczących oferty udziela Pan Maciej Dołhy lub Dariusz Falczyński w siedzibie Pomorskiego
Oddziału Okręgowego PCK, ul. Kurkowa 8, Gdańsk, tel. 58 323 41 22,
e-mail gdansk.fead@pck.org.pl, poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.00.
10. Kryteria oceny oferty:
Lp. Kryterium
1.

Punktacja

Legenda

Cena brutto za 1 godzinę (60 minut) 70

70 – najniższa cena. Oferenci będą mieli przyznawane punkty

prowadzenia zajęć

według wzoru:
Liczba punktów = cena brutto oferty najtańszej x 30 pkt/cena
brutto oferty badanej. Wynik będzie zaokrąglony do 1 miejsca
po przecinku.

3.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć

10

10 – Oferent posiada 3 i więcej lat udokumentowanego
doświadczenia
5

–

Oferent

posiada

2

lata

udokumentowanego

doświadczenia
2 – Oferent posiada roczne udokumentowane doświadczenie
0 – Oferent nie posiada udokumentowanego doświadczenia

4

Atrakcyjność prowadzenia zajęć

20

20 – wysoka adekwatność oferty zajęć do oczekiwania
zamawiającego, elastyczność organizacyjna, atrakcyjność
środków
15 – duża adekwatność oferty zajęć do oczekiwania
zamawiającego, elastyczność organizacyjna, atrakcyjność
środków
5 – niska adekwatność oferty zajęć do oczekiwania
zamawiającego, elastyczność organizacyjna, atrakcyjność
środków
0 – brak adekwatności oferty zajęć do oczekiwania
zamawiającego, elastyczności organizacyjnej , atrakcyjności
środków

MAKSYMALNA LICZBA DO ZDOBYCIA – 100
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
adres Oferenta
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 19.06.2017r. o przeprowadzenie działań towarzyszących
w miejscowości/ciach: ..............................................................................................................................
w zakresie edukacji żywieniowej/ekonomicznej
1. Oferuję wykonanie usługi za łączną wartość brutto ogółem ............................................................
2. Oferuję wykonanie usługi w okresie wymienionym w ogłoszeniu.
3. Oświadczam,

ze

zapoznałem/łam

się

z

zapytaniem

ofertowym,

przyjmuję

warunki

w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu wyboru Oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)

………………………………………….…
Miejscowość, dnia

…..………………………………
Podpis Oferenta
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OFERTA DLA FIRM
……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa organizacji
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
adres
……………………………………………………………………………………………………………
NIP Oferenta

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 19.06.2017 r. o przeprowadzenie działań towarzyszących
w miejscowości/ciach: ..............................................................................................................................
w zakresie edukacji żywieniowej/ekonomicznej
1. Oferuję wykonanie usługi za łączną wartość brutto ogółem ............................................................
1.

Oferuję wykonanie usługi w okresie wymienionym w ogłoszeniu.

2.

Oświadczam,

ze

zapoznałem/łam

się

z

zapytaniem

ofertowym,

przyjmuję

warunki

w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3.

Oświadczam, że zamówienie wykona osoba wskazana w ofercie ………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu wyboru Oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)

………………………………………….…
Miejscowość, dnia

…..………………………………
Podpis Oferenta

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Kurkowa 8, 80-803 Gdańsk,
tel. 58 323 41 22, gdansk.fead@pck.org.pl

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2016

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
(nazwa, adres i NIP Oferenta)

1. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zajęć z uwzględnieniem ilości godzin
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2. Kosztorys przeprowadzenia zajęć w jednym bloku programowym

Ilość uczestników szkolenia
I.

Ilość godzin zegarowych
szkolenia

KOSZTY STAŁE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
razem

II. KOSZTY ZMIENNE
1.
2.
razem
IV.

ŁĄCZNIE (PKT I i II)
Koszt szkolenia grupy:
Koszt szkolenia od 1 osoby:

………………………………………….…
Miejscowość, dnia

…..………………………………
Podpis Oferenta
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
WYKAZ USŁUG
Imię, nazwisko / pełna nazwa Oferenta
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…….
Adres
…………………………………………………………………………………………………….…….
…....................................................................................................................................................
Tel ..................................................

Fax ....................................................

e-mail .........................................................
NIP ….................................REGON ....................................................
Lp.

Nazwa

i

adres Opis przedmiotu zamówienia (wykaz wykonanych bądź Czas realizacji od – do (w

Zamawiającego

wykonywanych usług) odpowiadającego warunkowi formacie mm-rrrr)
wiedzy i doświadczenia*

1
2
3
...
*

Należy

wykazać

jedynie

usługi

odpowiadające

warunkowi

wiedzy

i

doświadczenia

tj.

doświadczenie

w organizowaniu zajęć z zakresu edukacji żywieniowej – należy przedstawić i udokumentować przeprowadzenie, co najmniej
3 warsztatów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Do Wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie bądź wykonywanie
wyszczególnionych powyżej usług w formie np.: referencji, zaświadczeń, protokołów zdawczo-odbiorczych
itp.

………………………………………….…
Miejscowość, dnia

…..………………………………
Podpis Oferenta
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