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ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu w związku z realizacją w roku 2018 projektu
systemowego pn. Praca Owocem Aktywizacji współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaprasza do złożenia oferty
cenowej na usługę

Warsztaty Wizerunku i Stylizacji

I.

Zamawiający
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
ul. Laskowa 4A. 05-600 Grójec
tel/faks 486442830

1. Nazwa usługi: Warsztaty Wizerunku i Stylizacji dla dwóch grup:
./

14 osób z niepełnosprawnościami

./

oraz dla 7 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczające
pieczę zastępczą.

będący uczestnikami projektu Praca Owocem Aktywizacji wskazanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
2. Termin realizacji: 14-16 września 2018
3. Czas realizacji: 30 godzin lekcyjnych. Godzina zajęć szkoleniowych liczy 60 minut i
obejmuje zajęcia liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. długość przerw
może być ustalona w sposób elastyczny. Zajęcia grupowe.
4.
Opis zadania: Celem Warsztatów Wizerunku i Stylizacji jest wyposażenie uczestników
projektu w praktyczne umiejętności związane z aktywizacją zawodową. pozwalające na
zadbanie o własny profesjonalny wizerunek. odpowiedni do wykonywanej pracy wygląd oraz
- uzupełniająco - również do pracy w charakterze doradcy wizerunkowego.
Program szkolenia będzie obejmował: typologia barw. aplikacje dodatków. zasady pracy z
chustami kolorystycznymi. określanie typu urody. dodatki. biżuteria. fryzura. analiza sylwetki.
tuszowanie wad. strój w biznesie. polityce. mediach. persona I shopping.
5. Każdy uczestnik po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uzyska dyplomu
ukończenia kursu zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
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6. Miejsce przeprowadzenia: Grójec, powiat grójec ki, województwo
mazowieckie.
Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć poza terenem miasta Grójec w sytuacji, gdy
podmiot realizujący zamówienie zapewni bezpłatny dojazd uczestnikom szkolenia z Grójec
do i z miejsca realizacji zajęć, a koszt usługi zostanie uwzględniony w ogólnym koszcie
szkolenia.
7. Wykonawca
ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z uczestnictwem w aktywizacji oraz w drodze do i z miejsca zajęć.
8. Zajęcia będą prowadzone przez stylistę
(udokumentowane
minimum 2-letnie
doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową)
Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia zajęć oraz
indywidualne praktyczne konsultacje i przykładowe zakupy.
9. Wykonawca udokumentuje przebieg szkolenia w formie fotografii (min. 30 szt.) oraz
przekaże je Zamawiającemu w formie elektronicznej.
10. W ofercie Wykonawca przedstawi harmonogram i merytoryczny program działania.

II. WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCÓW:
1. Dokumenty
potwierdzające
doświadczenie
z zakresu prowadzenia warsztatów
wizerunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną
(1) warsztatów wizerunku.
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wyr,lagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności
4. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest załączyć harmonogram/plan
merytoryczny
poszczególnych etapów usługi który będzie stanowił załącznik do umowy.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert jest cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia tj.
1.

Cena - 70%;

2.

Doświadczenie Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia - 30%

Projekt Praca Owocem Aktywizacji współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

---- - -

---

-_.-. -----

~t.tzo~sze.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

serce Polski

Cena brutto- 70%
IloŚĆpunktówuzyskanychw kryterium"cena brutto" będziewyliczonawg następującegowzoru:
najniższa oferowana wartość brutto
C=

spośród zakwalifikowanych ofert
______________________________

x70

warteść badanej oferty brutto

c - wskaźnik kryteriumcena brutto-

Wykonawcaw powyższymkryteriumotrzymamaksymalnie

70 pkt
Deświadczenie

Wyk.onawcy w zakresie przedmiotu

zamówienia -30%

DW - wskaźnik kryterium doświadczenie Wykonawcy
Wykenawca w powyższym kryterium otrzyma maksymalnie 30 pkt.
W celu uzyskania

dedatk.owych pkt Wyk.onawca wpisuje usługi, e których

mewa

p.oniżej
i p.otwierdza je st.os.ownymi referencjami.
1) Jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert przeprowadził 5 usług d.otyczacych warsztatów wizerunku - otrzyma 30 pkt;
2) Jeżeli Wykonawca w okresie .ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
.ofert przeprowadził 3 usługi d.otyczace warsztatów wizerunku - otrzyma 15 pkt
3) Jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
.ofert przeprowadził 1 usługe warsztatów wizerunku - otrzyma O pkt

V. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu
zamówienia.
2. Do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w pkt III. WYMAGANE
DOKUMENTY.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
VI.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Ofertę cenewą należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego:
P.owiat.oweCentrum Pomocy Redzinie

05-600 Grójec; ul. Laskowa 4A, budynek PCPR
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w terminie do dnia 13 września 2018 r. do godziny 08:00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem Warsztaty Wizerunku. Oferty można składać
osobiście lub wysłać na powyższy adres. W przypadku wysłania oferty za datę
wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Grójcu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

VII.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niezwłocznie
po wyborze najkorzystn iejszej oferty,
wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania.

Zamawiający

2. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zamknięcia
niniejszego
ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

zawiadomi

zapytania

3. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania
ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.

Dodatkowe

informacje:

1. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ze względu na wartość
zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro.
2. Zamówienie jest realizowane na zasadach określonych przez Zamawiającego i ma
. służyć uzyskaniu cen rynkowych w celu ich oceny i porównania oraz wyboru
naj korzystniejszej oferty.
3. W razie pytań dotyczących złożenia oferty proszę o kontakt z Panią Katarzyna
Skowron pod adresem e-mail: katarzyna.skowron@pcpr.grojec.pl
4. Informacja
o wynikach
zostanie
zamieszczona
na stronie
internetowej
bip.pcpr.grojec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Grójcu.

Grójec, dnia 04 września 2018 roku
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