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Tytuł

"Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społęcznej"

Warunki zmiany umowy

VIII.�Warunki zawarcia umowy

1.�Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych 
u Zamawiającego.
2.�W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na re-
alizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą 
niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub 
zaproponować stosowne zmiany. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na 
realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkoleniowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c. ostatecznej ilości godzin  do zrealizowania,
d. ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy wezmą udział w formie wsparcia
e. zmiany terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;
f. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących 
przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie 
posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że 
ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty, a Zamawiający 
je zaakceptuje.

IX.�Informacje dodatkowe
1.�Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
2.�Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:



Wygenerowano: 2020-09-14 09:48 Strona 2 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społęcznej"

a.�Strona internetowa (baza konkurencyjności)
b.�Strona internetowa Projektu/Lidera oraz Partnera nr 1 Projektu/Zamawiającego

Załączniki

1. Załącznik do zap. ofert 19/NOWES/2020
2. Zapytanie ofertowe 19/NOWES/2020

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-11

Data ostatniej zmiany

2020-09-11

Termin składania ofert

2020-09-21

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społęcznego i Rozwoju 
"PERSPEKTYWA"
 4
82-213 Kończewice
NIP: 5792256366

Osoby do kontaktu

Małgorzata  Święcka
tel.: 512500516
e-mail: m.swiecka@nowes.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Usługa szkoleniowa-960 h
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

. Przedmiot zamówienia

3.1 �Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z podziałem na trzy części:
•�Część nr I –  obejmuje szkolenia stacjonarne
•�Część nr II – obejmuje  szkolenia wyjazdowe
•�Część nr III – obejmuje Szkołę Menedżera Ekonomii Społecznej zwaną w dalszej części zapytania 
ofertowego SMES.

3.2 Szczegółowy opis zamówienia:

Cześć I – szkolenia stacjonarne (312 h)

Część I.�Opis przedmiotu zamówienia�Forma organizacji
Blok 1�Aspekty prawne - O Ekonomii Społecznej:
1. Powołanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych z uwzględnieniem 
poszczególnych form prawnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze 
ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych.
3. Aspekty prawne w sferze ekonomii społecznej. Jak opracować statut/umowę spółki non prof-
it zakładanego przedsiębiorstwa społecznego. Działalność odpłatna i nieodpłatna a działalność 
gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
4. Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.
5. Zamówienia publiczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
6. Dobre praktyki �szkolenia jednodniowe zaplanowane na 8 h
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•�w roku 2020  12 szkoleń jednodniowych x 8 h (96 h) po 4 szkolenia na każdy blok
•�w roku 2021 12 szkoleń jednodniowych x 8 h (96 h) po 4 szkolenia na każdy blok
•�w roku 2022 12 szkoleń jednodniowych x 8 h (96 h) po 4 szkolenia na każdy blok
•�w roku 2023 3 szkolenia jednodniowe x 8 h ( 24 h) po 1 szkoleniu na każdy blok
łącznie 312 godzin
1 grupa szkoleniowa  = 15 osób
Minimum 15 uczestników maksimum 585 uczestników projektu (UP), pochodzących z grup inicjaty-
wnych i istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych z powiatów 
malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki 

Blok 2�Zarządzanie i finanse
1. Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie, zasobami ludzkimi
2. Aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej.
3. Prowadzenie działalności statutowej PES, zewnętrzne źródła finansowania.
4. Restrukturyzacja działalności.�
Blok 3�Biznes 
1. Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, 
pozyskiwanie klientów, etc.).
2. Budowanie powiązań kooperacyjnych.
3. Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, 
sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
4. Lokalne strategie i rady działalności 
5. Sieciowanie PES.
6. Marketing w social mediach.�

Cześć II – szkolenia wyjazdowe ( 288 h)

Blok 1�Aspekty prawne  – warsztaty praktyczne
1. Powołanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych z uwzględnieniem 
poszczególnych form prawnych.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnie-
niem poszczególnych form prawnych.
3. Aspekty prawne w sferze ekonomii społecznej. Jak opracować statut/umowę spółki non prof-
it zakładanego przedsiębiorstwa społecznego. Działalność odpłatna i nieodpłatna a działalność 
gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
4. Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.
5. Zamówienia publiczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. 
6. Budowanie kompetencji społecznych
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a. budowania zespołu
b. rozwiązywania konfliktów,
c. zarządzanie zasobami ludzkimi,
d. praca z trudnym klientem,
e. doradztwo zawodowe,
f. komunikacja.�szkolenia dwudniowe zaplanowane na 8 h
•�w roku 2020 6 szkoleń dwudniowych x 16 h (po dwa szkolenia na każdy blok (razem 96 godziny)
•�w roku 2021 6 szkoleń dwudniowych x 16 h (po dwa szkolenia na każdy blok ( razem 96 godziny)
•�w roku 2022 6 szkoleń dwudniowych x 16 h (po dwa szkolenia na każdy blok ( razem 96 godziny)
łącznie 288 godzin
1 grupa szkoleniowa  = 10 osób
Minimalnie 10 osób maksymalnie 270 osób / uczestników projektu (UP), pochodzących z grup 
inicjatywnych i istniejących Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych z 
powiatów malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki
Blok 2�Specjalistyczny ( prawny , finansowy, marketingowy
1.�Aspekty prawne w zakresie funkcjonowania PES/PS
a.�Szkolenie księgowo-podatkowe funkcjonowania PES/PS,
b.�szkolenie finansowe – m.in. pozyskiwanie zwrotnego finansowania na działalność PES, montaże 
finansowe, fundraising,
c.�fundusze europejskie - pisanie wniosków o dotacje,
2.�Zamówienia publiczne w PES/PS 
a.�Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych,
b.�lustracja, działalność instytucji zrzeszających spółdzielnie socjalne.�
Blok 3�Biznesowe dotyczące funkcjonowania PES/PS
1. Budowanie i rozwijanie przedsiębiorstwa w oparciu o zapisy biznesplanu zarządzanie i rozwój PS 
a.�tworzenie założeń i celów biznesplanu na potrzeby rozwoju oraz zarządzania PS  - polityki przewag 
i wyróżników marketingowych, sprzedażowych i jakościowych 
b.�projekcja ścieżki rozwoju PS i jego pozycjonowanie na rynku 
c.�komercjalizacja produktów i usług 
d.�strategie funkcjonalne w zakresie marketingu i sprzedaży.
e. zarządzanie polityką cen, rabatowania i terminami płatności (kredyt kupiecki)
2. Budowanie i rozwijanie zespołu wokół celów i wartości
a. planowanie strategiczne 16h
a. Zespół – zasady zarządzania, tworzenia, rozwijania i utrzymania 
b. Zarządzanie przez cele 
c. Zarządzanie wartościami i przez wartości 
d. Strategia rozwoju i zarządzania PS 
e. Scenariusze rozwoju i ścieżki aktywności w ramach panowania strategicznego  
�
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Cześć III – Szkoła Menedżera Ekonomii Społecznej (360 h)

Blok 1�Szkolenia ogólne dotyczące Ekonomii Społecznej.
1. w zakresu ogólnym:
a. zakładanie PS i PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów)
b. rejestrowanie działalności PES 
c. zewnętrzne finansowanie PS i PES 
d. prowadzenie działalności statutowej PES
e. przygotowywanie i praca nad biznes planem
2. w zakresie osobowym:
a. autoprezentacja
b. zarządzanie organizacją 
c. zarządzanie pracownikami
d. zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje z instytucjami finansujący-
mi�Szkoła Menadżera Ekonomii Społecznej jest to cykl 6 zjazdów po 3 dni szkoleniowe ( 20 h)  ( 
piątek, sobota, niedziela) dla 45 uczestników projektu
Planuje się:
W roku 2020 6 zjazdów  dla 15 osób/uczestników projektu
W roku 2021 6 zjazdów  dla 15 osób/uczestników projektu
W roku 2022 6 zjazdów  dla 15 osób/uczestników projektu
Łącznie 360 godzin
Blok 2�Szkolenia specjalistyczne (prawne, finansowe, marketingowe) 
1. w zakresie prawnym: 
a. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS-
b. prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej 
c. podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
d. pracodawcy względem pracowników
2. w zakresie księgowo-podatkowym: 
• rachunkowość PES, 
• zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, 
•  księgowość, 
• płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne. 
3.�w zakresie finansowym: 
• pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (np. produkty sektora finansowego) wraz ze wspar-
ciem w przygotowaniu wniosków, 
• planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl).
�
Blok 3�biznesowe dotyczące funkcjonowania PES/PS.
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1. Sprzedaż
a. Proces sprzedaży i sekwencja sprzedaży 4h
b. zarządzanie sprzedażą indywidualną i zespołową, planowanie sprzedaży 
c. Zarządzanie obszarem sprzedaży 
d. Budowanie strategii i polityki sprzedaży 
e. Obsługa posprzedażna i after sales/after market 
2. Marketing
a. planowanie marketingowe (polityki cenowej, rabatowej i zarządzanie ceną, segmentacja i 
wprowadzanie produktu 
c. tworzenie wizerunku PS i opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
e. badania rynku, kształtowanie elastyczności ofertowej
f. wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy 
ze specjalistami w zakresie branży�

Czas trwania poszczególnych wykładów został podany w godzinach, 1 godzinę należy rozumieć jako 
godzina zegarowa – 60 minut. 

Zwracamy również uwagę na potrzebę odpowiedniego doboru nazwy szkolenia do jego tematu. 
Chwytliwość tematów, sposób pisania istotny dla sprzedaży szkolenia wśród odbiorców projektu. 
Proponujemy by szkolenia odbywały się według cyklu ( z możliwością modyfikacji tematów w zakre-
sie standardów)

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

pomorskie

Powiat

malborski

Gmina

Miłoradz

Miejscowość

Kończewice
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Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-09-11

Koniec realizacji

2020-09-21

Opis

VI.�Termin składania ofert

1.�Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na 
stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie 
papierowej (z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 19/NOWES/2020 dot. usług szkoleniowych”) w 
siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: 
Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 21.09.2020 do godziny 8.00 (decyduje data wpływu). 
Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.
2.�Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego 
zapytania ofertowego. 
3.�Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.�Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
5.�Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na każdą 
część.
6.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.�Zamawiający zastrzega sobie, że warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może 
zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.
8.�Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacji z Wykonawcą, którego oferta będzie najko-
rzystniejsza oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie 
uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
9.�Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach 
będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

III.�Termin realizacji umowy

1.�Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023 r. 
2.�Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku 
gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny 
świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

IV.�Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich sposobu

1)�o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.
2)�oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum 4 trenerami (po 1 trenerze z ob-
szarów ekonomii społecznej, prawa, finansów, marketingu, Trenerzy posiadają:
a.�wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe w/w zakresie 
weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie
b.�ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadc-
zonym wsparciem
weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia
c.�każdy z trenerów posiada doświadczenie zawodowe w szkoleniach minimum 300 godzin (Stan-
dardy OWES) w okresie ostatnich 3 lat. 
weryfikacja: umowy
d.� trenerzy posiadają min. 100 h doświadczenia w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub 
przedsiębiorstwami społecznymi 
weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z  podmiotami ekonomii społecznej i/lub przed-
siębiorstwami społecznymi

3)� o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
4)�w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym os-
obowo 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 
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z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:
a.�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b.�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d.�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przys-
posobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

VII.�Sposób sporządzenia oferty

1.�Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.�Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a)�Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub 
odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospo-
darczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.
b)�Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2
c)�C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
d)�Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w za-
kresie objętym przedmiotem zamówienia. 
e)�Kopia wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
f)�Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.
g)�Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej 
i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem za-
mówienia.
3.�Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów 
złożonych dokumentów w ciągu 3 dni

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

V.�Kryterium oceny ofert

1.�Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp.�Nazwa kryterium�Znaczenie kryterium(w %)
1.�Cena brutto 1 godziny zegarowej  z oferty�30
2.�Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń osób wyznaczonych do realizacji zamówienia�50
3.�Doświadczenie w

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-11 - data opublikowania

-> 2020-09-21 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-09-11 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi szkoleniowe / . Przedmiot zamówienia

3.1 �Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z podziałem na trzy części...
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-> 2020-09-21 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi szkoleniowe / . Przedmiot zamówienia

3.1 �Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z podziałem na trzy części... 


