ZAPYTANIE / SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA nr 1/HF/FED/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Housing first – najpierw mieszkanie” (nr projektu: WNDPOWR.04.03.00-00-0071/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca
ponadnarodowa – partner projektu Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu
Bezdomności zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest
przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia na świadczenie usług badawczych –
opracowanie metodologii i narzędzi badawczych do analizy testowania wdrażanego modelu oraz do
weryfikacji kwalifikowalności uczestników i predyspozycji do udziału w projekcie.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i
służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

I. Klasyfikacja CPV
Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II. Zamawiający
Zamawiającym usługę jest partner projektu, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania
Problemu Bezdomności, z siedzibą przy ul. Wolności 241, 41-800 Zabrze.
III. Miejsce publikacji ogłoszenia
Strona internetowa – www.bezdomnosc.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie zadań i pełnienie roli członka Zespołu Badawczego w
okresie IX-XII.2019, w ramach projektu pn. „Housing first – najpierw mieszkanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020. Zadania te obejmują:
1. Opracowanie metodologii i narzędzi badawczych do analizy testowania wdrażanego modelu
wsparcia osób bezdomnych metodą „Housing first – najpierw mieszkanie”.
2. Opracowanie zasad rekrutacji uczestników projektu (weryfikacja kwalifikowalności i predyspozycji
do udziału w projekcie).
3. Przygotowanie ww. rezultatów we współpracy z partnerem ponadnarodowym.
4. Członek Zespołu Badawczego zobowiązany będzie do realizacji usługi w okresie IX-XII.2019 zgodnie
z ustalonym harmonogramem prac.

5. W szczególności członek Zespołu Badawczego zobowiązany będzie do udziału w spotkaniach
Zespołu zaplanowanych na 10-11.X.2019 w Gdańsku, 14-15.XI.2019 w Warszawie oraz
12-13.XII.2019 we Wrocławiu, łącznie 48h spotkań (3 spotkania x 16h), a także w zaplanowanej na
21-25.X.2019 wizycie studyjnej u partnera ponadnarodowego (Lizbona).
6. Członek Zespołu Badawczego realizuje przydzielone mu zadania zarówno podczas spotkań Zespołu
zgodnie z harmonogramem, jak i poprzez indywidualną pracę.
V.
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Warunki udziału w postępowaniu. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci,
celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej zgodnie ze wzorem wskazanym
w załączniku nr 1.
Oferentami mogą być osoby fizyczne lub prawne, które:
a) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co
do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia,
b) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości,
c) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferent do realizacji zamówienia i na czas trwania
realizacji,
d) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w zapytaniu
ofertowym, jeżeli ustawy lub inne akty prawne nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
Oferent oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 2 oraz iż nie
zachodzą inne podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Oferent oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej
10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent oświadcza, iż posiada conajmniej 1-roczne doświadczenie w prowadzeniu prac
badawczych w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności. Doświadczenie będzie
weryfikowane na etapie podpisania umowy z wybranym Oferentem. Oferent będzie musiał
przedłożyć oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie.
Niezłożenie któregokolwiek z powyższych oświadczeń będzie skutkowało odrzuceniem oferty
Oferenta.

VI. Dodatkowe warunki i informacje
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim z zastosowaniem wzoru załączonego do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
4. Stawkę za godzinę należy podać w walucie polskiej, w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie
koszty (podatki, ZUS)
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6.

Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kopie załączonych do oferty
dokumentów winny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
Zamawiający dopuszcza, iż może unieważnić lub nie rozstrzygnąć niniejszego zapytania w
przypadku okoliczności, których nie przewidział na moment ogłaszania zapytania lub w przypadku
gdy otrzymane ważne, oferty i niepodlegające odrzuceniu przewyższają kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie w ramach budżetu projektu.

VII. Sposób i miejsce złożenia oferty, weryfikacja ofert
Oferta powinna zostać złożona drogą emailową na adres biuro@bezdomnosc.pl w nieprzekraczalnym
terminie do 16 sierpnia 2019 r., do godz. 12:00.
VIII. Udzielanie informacji na temat zamówienia i sposób porozumiewania się Zamawiającego z
Oferentami
Informacji na temat zamówienia: Jakub Wilczek – animator Zespołu Badawczego, tel. +48 600 350 002,
e-mail: jakub.wilczek@bezdomnosc.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje
Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załącznik nr 1
FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Dot. postępowania nr 1/HF/FED/2019 na świadczenie usług badawczych – opracowanie metodologii i
narzędzi badawczych do analizy testowania wdrażanego modelu oraz do weryfikacji
kwalifikowalności uczestników i predyspozycji do udziału w projekcie
DANE WYKONAWCY

Imię i nazwisko/nazwa firmy: …………………………………….………………………………………………………………….……

Nazwisko i funkcja osób upoważnionych do reprezentacji firmy:………………………………………………………….

Adres: ………………………………….……………………………………………….……………………………………………….…………..

Tel./fax ……………………………………………e-mail ……………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ……………………….. za godzinę

Słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, iż znana mi jest treść zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
2. Oświadczam, iż spełniam wszystkie warunki udziału w zamówieniu opisane w części VI zamówienia,
ust. 2, 3, 4 i 5.

….……………………………….…………………………….
miejscowość, data i podpis

