Lublin, 27.11.2017 r.

Szacowanie wartości zamówienia
na realizację usługi psychologa w ramach projektu pn. „Samodzielni”
Fundacja Fuga Mundi zwana dalej zamawiającym, realizując projekt pn.: „Samodzielni” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 11: „Włączenie społeczne”, Działania 11.1: „Aktywne włączenie”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług psychologa dla 80
uczestników projektu w ramach prowadzenia Warsztatów Umiejętności Funkcjonowania
Społecznego (WUFS).
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM:
FUNDACJA FUGA MUNDI
Ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin
NIP: 7121931563, REGON: 430660077
Tel. 81 534 82 90, e-mail: fundacjafm@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Marek Piasecki, tel. 81 534 82 90.

II. TRYB POSTĘPOWANIA
1. Szacowanie odbywa się zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.0006-0117/16 pn. „Samodzielni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 11.
Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie.
2. Zamawiający informuje, że wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego,
jak również w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu
wyłącznie dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i
uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA
1. Szacowania obejmuje świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia Warsztatów
Umiejętności Funkcjonowania Społecznego (WUFS), w celu nabycia umiejętności
niezbędnych do codziennego funkcjonowania społecznego dla 80 uczestników projektu
pn. „Samodzielni”.
2. Lokalizacja wsparcia: usługa zostanie wykonana w Lublinie,

3. Wymiar godzinowy: czas trwania jednej sesji warsztatów wyniesie średnio 6 godzin
zegarowych,
4. Liczna uczestników jednej sesji warsztatowej : jedna grupa warsztatowa będzie liczyła 5
uczestników,
5. Liczba sesji zaplanowanych dla każdego uczestnika w raz z ich tematyką: każdy
uczestnik weźmie udział średnio w 3 sesjach o następującej tematyce:
- 1 sesja: Funkcjonowanie społeczne - skuteczna komunikacja interpersonalna,
- 2 sesja: Emocje i radzenie sobie ze stresem,
- 3 sesja: Rozwój osobisty - zwiększanie samoświadomości, podejmowanie decyzji,
planowanie, zażądanie czasem.
6.

Łączna liczba sesji, których przeprowadzenie jest przedmiotem rozeznania: łącznie
zaplanowane jest przeprowadzenie 48 sesji, trwających średnio po 6 godzin każda.

7.

Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzone protokołem wskazującym
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu
kalendarzowym, poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

8.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie lub
umowy o wykonywanie usług. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do
bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę,
kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
- posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia(mgr. psychologii),
- posiada doświadczenie zawodowe obejmujące minimum 1 rok pracy jako psycholog.
Sposób weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zawarte w formularzu oferty.
Przed podpisaniem umowy wymagane będzie przedstawienie kserokopii dyplomu
poświadczającej wykształcenie oraz kserokopii dokumentu poświadczającego posiadanie
wymaganego doświadczenia zawodowego w postaci np.: umowy o pracę, umowy
zlecenia, referencji. Oryginały dokumentów zostaną przestawione zamawiającemu do
wglądu przed podpisaniem umowy.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługi będą realizowane od grudnia 2017 r. do września 2018 r. na podstawie harmonogramu
dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników projektu, uzgodnionego
z Zamawiającym minimum 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług. Zastrzegamy
możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce wykonania zamówienia: województwo lubelskie.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.

Oferta powinna zawierać:


wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).

3.

Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

4.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.

5.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

VIII. OCENA OFERTY

1.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- Cena oferty brutto za 1 godzinę. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i
być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent
będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi
uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia
przez Zamawiającego. Ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu
następującego wzoru: Najniższa cena wśród nadesłanych ofert brutto/ Cena oferty
ocenianej brutto/ x 100. Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym max 100 pkt. kryterium

2.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty
składającej się z pracowników Zamawiającego.

3.

Punktacja uzyskana podczas procedury będzie podstawą do dokonania rozeznania
rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat kosztów
usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IX. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w postaci pisemnej osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na
adres: Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi, ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin., do
dnia 04.12.2017 roku do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).
Oferta winna być opisana w następujący sposób: „Szacowanie psycholog WUFS sprawy:
FFM/A-IX/RR/02/2017 ”.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych
podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach
niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej
realizacji
wszystkich
zadań
wykonywanych
na
rzecz
Zamawiającego
i innych podmiotów. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i
innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
2. Limit zaangażowania zawodowego
zawodowego, w szczególności:

dotyczy

wszystkich

form

zaangażowania

a.

w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu
wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie
wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,

b.

w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form
zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas
zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile
dotyczy).

c.

w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności Wykonawca będzie składać godzinową
ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.

3.

Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

4.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5.

Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem
miejsc służących do wypełnienia oferty.

6.

Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.

ZAŁĄCZNIKI:


Formularz oferty (Załącznik Nr 1),

