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Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach p

9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2

Mszana Dolna,

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Spadochroniarzy 6

34-730 Mszana Dolna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej kieruj

ofertowe na świadczenie usługi Koordynatora wsparcia dla uchodźców

'ska

ddziałania

14-2020.

7.10.2022r.

uczestniczących w projekcie „Cała naprzód! - II”, realizowanym przez Gminn

Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Projekt dofinansowany ze środków Eu

Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Op

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

l. Opis przedmiotu zamówienia

zapytanie

Ukrainy

Ośrodek

pejskiego

racyjnego

Pełnienie funkcji Koordynatora wsparcia dla uchodźców z Ukrainy uczes niczących

w projekcie „Cała naprzód! - II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy połecznej

w Mszanie Dolnej.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach

poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol kiego na

lata 2014-2020.

II. Do Obowiązku Wykonawcyw ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Koordynację i zarządzanie całością działań projektowych skierowa ych do

uchodźców z Ukrainy w tym: zapewnienie tłumaczenia dokumentów na język kraiński,

zapewnienie bieżącego kontaktu z uczestnikami w języku ukraińskim, na zór nad

wykonywaniem zadań przez poszczególnych pracowników projektu, zarządzanie udžetem
projektu, bieżący monitoring działań, podejmowanie działań naprawczych przyg

wniosków o płatność w części merytorycznej realizacji. Weryfikacja i zap

poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi, na

kwalifikowalnością ponoszonych wydatków. Prowadzenie postępowań związ

towanie

wnienie

zórnad
nych z
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wyłonieniem wykonawców. Przygotowanie umów z wykonawcami i we
prawidłowej realizacji. Sporządzanie wniosków o płatność w części
administrowanie zakupami na rzecz projektu, przygotowanie opisu dokumentów
weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności

programowymi, nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków. M

ścieżki wsparcia, monitorowanie kalkulowanej kwoty na uczestnika, monitorow

Ikacja ich

finansowej,

sięgowych,

wymogami
itorowanie

nie celów i

wskaźników projektu, opracowywanie sprawozdań z realizacji projektu, opr cowanie i

realizacja działań promocyjnych projektu, dobór narzędzi promocji projektu i działań w

ramach projektu, monitorowanie udziału UP w zaproponowanych formach wspar a, obsługa

w systemie SL 2014 w części „monitoring uczestnikóW', monitoring jakości rea izowanych

usług np. poradnictwa, szkoleń, warsztatów.

III. Warunki udziału w postępowaniu

oceny spełniania tych warunków
oraz opis sposobu do onywania

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n stępujące
warunki:

1.

2.

Wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finan owanego

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba nie skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, rzeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwo ch oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za prz stępstwo

skarbowe.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - ni spełnia)

w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi zaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego, dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie za ówienia

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określ nych w

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na p dstawie

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym owa w

art. 1 pkt 3 ustawy;
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• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisan

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środ

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

ny

rozumieniu

ansowaniu

kreślonych

ub będąca

na listę na
o którym

• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozum eniu art. 3

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 . poz. 217,

2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeni 765/2006

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką do inującą od

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawi wpisu na

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnieni warunku

udziału

w postępowaniu, o którym mowa poniżej oraz niezłożenia oświadczeń, Ofertę ykonawcy

wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w post powaniu,

oświadczenie wykonawcy o braku podstawWykonawca zobowiązany jest złożyć

wykluczenia — według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertoweg

IV. Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacj projektu

tj. do dnia 30.09.2023

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.

2.

Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę
przedmiotu zamówienia

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy lementy

wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i ro liczenia

przedmiotu zamówienia.
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3.

4.

5.

6.

W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąćna cenę amówienia,

Wykonawca ponosić będzie skutki błędóww ofercie. Od Wykonawcy wy agane jest

bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówieni , a także

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny ofert z należytą

starannością.
Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnienie należnego

podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku (zł/ gr).

Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenębrutto stanowiącą wyc nę całości
przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

W przypadku nie wykorzystania pełnego budżetu przeznacz nego na

aktywizację uchodźców z Ukrainy w ramach projektu wyna rodzenie

Wykonawcyzostanie proporcjonalnie pomniejszone.

VI. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów
przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriu

1. cena brutto - 60 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

Pl = (Cmin I C of.licz.) x 60% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród

ocenianych ofert.

zystkich

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie oceni nej.

Pl - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

2. doświadczenie - 40%

Punkty za kryterium „doświadczenie" wykonawcy w realizacji usługi zarządzania pr jektami

w ramach podziałania 9.1.1 zostaną przyznane w skali 0 — 40pkt.
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ędzie przyDoświadczenie wykonawcy w realizacji usługi objętej zamówieniem oceniane

zastosowaniu następującej punktacji:

•

Doświadczenie w zarządzaniu 1 projektem — Opkt.

Doświadczenie w zarządzaniu od 2 do 4 projektach — 10pkt.

Doświadczenie w zarządzaniu od 5 do 7 projektach — 20pkt.

Doświadczenie w zarządzaniu od 8 do 10 projektach — 30pkt.

Doświadczenie w zarządzaniu powyżej10 projektach — 40pkt.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość unktów.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 3.11.2022 do godzin 15:00 na

adres e-mail: gopsmszanadolna.efs@gmail.com lub osobiście w siedzibie GOPS tj. Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna z opiskiem:

„Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej: Koordynator wsparcia dla uchodźców z U ainy”

VIII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego pos powania

o udzielenie zamówienia publicznego.

1.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawarł j umowy.
Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realiza 'i umowy
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiają ego lub

wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie
pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umo faktu

zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmi ny oraz

obustronnej ich akceptacji.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o dzielenie

zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznac one na

sfinansowanie projektu.

IX. Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdy etapie

bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne ro zczenia

wobec Zamawiającego.
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XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem udzielenie
zamówienia publicznego

•

•

Klauzula informacyjna dla:

wykonawców będących osobami fizycznymi,

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jed oosobową
działalność gospodarczą,

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakre ie danych

osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),

członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnik spółki w

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce koman ytowej lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi ( zakresie

danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze arzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

Ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pani Katarzyna ozicka,

adres e-mail: iod@mszana.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROD w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Koordynatora wsp rcia dla

uchodźców z Ukrainy uczestniczących w projekcie „Cała naprzód! - II”, realizowan

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Projekt dofinansowany ze

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Postępowanie pro

jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w

m przez
rodków

ogramu
adzone

akresie
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kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju R

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 —

•

•

•

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmi
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach E
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społec

Funduszu Spójności na lata 2014 — 2020.

•ska
eczny

gionalnego,

020.

ty, którym

ozdz. 6.5.1

opejskiego

ego oraz

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat d dnia 31

grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej estawienia
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego pr jektu.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postę owaniu o

udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą „rozeznanie rynku", określon w rozdz.

6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur pejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz ego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 — 2020. W przypadku nie podani danych

osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podej owane w

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ani/Pana

dotyczących;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan danych

osobowychl;

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ogr niczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, których

mowa w art. 18 ust. 2 ROD02;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Os bowych,

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych P ni/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięci danych

osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ODO;
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1)

2)

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarz nia danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/P na danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowan a o udzielenie

zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie m że naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przecho ania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osob fizycznej lub

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego.

XII. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego

2. Oświadczenia RODO
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia

Z up. \Vôiła ana Dolna
l. lec

(J

Gminnego Ośrodka
•

y Społecznej
Mszonie DOI


