Świerczyniec, dnia 23.07.2021r.

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/ZC/GOPS/2021
na

świadczenie usługi pełnienia funkcji
Wdrażania Centrum Usług Społecznych

eksperta

ds.

opracowania

Planu

I. Zamawiający
Gmina Bojszowy
reprezentowana przez
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach
ul. Sierpowa 38
43 – 220 Świerczyniec
Tel. 32 328 93 05; faks: 32 328 93 20
e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, w rozumieniu zapisów podrozdziału
6.5.1 „Rozeznanie rynku”, przedstawionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 roku. Do postępowania nie mają
zastosowania zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji eksperta ds. opracowania
Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych.
2. Zamówienie zostanie wykonane w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0084/20-00
pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Bojszowy”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020, Osi priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym.
3. Zakres przedmiotowy usługi:
Ekspert ds. opracowania Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych odpowiedzialny
będzie za prawidłowe przygotowanie dokumentu pn. Plan Wdrażania Centrum Usług
Społecznych na terenie Gminy Bojszowy, zawierającego:
 diagnozę obecnego stanu świadczenia usług społecznych, potrzeb mieszkańców
w tym zakresie oraz zasobów potencjalnych partnerów, w zakresie realizacji usług
społecznych,
 planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w ramach pilotażu,
 cele, jakie mają być osiągnięte w ramach działania CUS i sposoby pomiaru stopnia ich
osiągnięcia,
 plan podnoszenia kwalifikacji i nabycia umiejętności przez zespół wdrażający CUS,
sposoby promocji i informacji nt. działania CUS w odniesieniu do poszczególnych grup













odbiorców usług społecznych oraz opis planowanych do zastosowania metod
docierania do potencjalnych odbiorców,
sposób zarządzania CUS,
sposób pozyskiwania i zarządzania informacjami przydatnymi dla potencjalnych
klientów CUS,
założenia do Programu usług społecznych,
przygotowanie planu organizowania społeczności lokalnej w ramach aktywności CUS,
propozycję strukturyzacji indywidualnych planów usług społecznych,
sposoby testowania oraz określenie rezultatów testowania,
plan i sposób monitorowania usług świadczonych w ramach CUS (z uwzględnieniem
opinii mieszkańców – członków społeczności lokalnej – m.in. o jakości świadczonych
usług), w tym zapewnienie dostarczania danych na potrzeby ewaluacji, która będzie
realizowana poza projektem,
określenie pakietu dokumentów, który powstanie w wyniku testowania założonego w
projekcie modelu CUS,
plan finansowy,
zasady współpracy między jednostkami zajmującymi się świadczeniami i usługami.

Do zadań eksperta ds. opracowania Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych będzie
należało w szczególności:
- aktywne uczestnictwo w procesie przygotowania do wdrożenia Centrum Usług
Społecznych w Gminie Bojszowy, służenie wiedzą i doświadczeniem w zakresie analizy
dokumentacji wynikającej z diagnozy społecznej w zakresie usług społecznych;
- sprawowanie nadzoru nad pracą Zespołu ds. Opracowania Planu Wdrażania Centrum
Usług Społecznych;
- opracowywanie nowych rozwiązań umożliwiających wdrożenie modelu integracji i rozwoju
usług społecznych, odpowiadających na potrzeby mieszkańców;
- współpraca i monitorowanie opracowania dokumentu pn. PW CUS.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 73200000 ‐ 4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju;
 72224000 ‐ 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem.
IV.

Wymagane kwalifikacje / doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie:
1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych, preferowany
tytuł naukowy w tej dziedzinie;
2) posiada doświadczenie jako ekspert/doradca w min. 2 projektach o charakterze
społecznym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
3) posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji projektów wdrożeniowych, polityki
społecznej,
funkcjonowania
jednostek
organizacyjnych
pomocy
społecznej,
w szczególności OPS;
4) posiada praktyczne doświadczenie w opracowywaniu modeli społecznych (co najmniej
w dwóch) ze szczególnym uwzględnieniem usług społecznych, świadczonych w lokalnych
społecznościach.

V. Termin i miejsce wykonania usługi
1. Wymagany termin realizacji usługi: od 25.08.2021r. na okres do dnia 31 października 2021 r.
2. Usługa świadczona będzie w łącznej liczbie 60 godzin zegarowych.
3. Miejsce wykonania usługi:
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220
Świerczyniec.

V. Cena:
1. Zaoferowana cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich czynności i prac w ramach
zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego
przez okres i na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu o cenę.
2. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, w walucie polskiej (PLN).
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca, który jest zainteresowany realizacją niniejszej usługi powinien przygotować
i złożyć u Zamawiającego, ofertę zgodnie z wzorem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania o cenę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny w formie pisemnej.
3. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach, 43-220 Świerczyniec, ul. Sierpowa 38 albo w formie elektronicznej na adres:
kontakt@gops.bojszowy.pl w terminie do dnia 16.08.2021 r. do godziny 17:00 (za
dostarczone w terminie formularze ofertowe uważa się te, które w wyznaczonym terminie
wpłyną do Zamawiającego).
2. Oferty złożone po terminie lub na innym formularzu zostaną odrzucone.
VIII. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
1. Administratorem podanych przez Pana/ią danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach
z siedzibą: ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec
reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bojszowach
tel. 32 328-93-05, e-mail: kontakt@gops.bojszowy.pl
2. Inspektorem
ochrony
danych
w
Gminnym
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w Bojszowach jest: Michał Pienta, e-mail: iod@gops.bojszowy.pl.
3. Podane przez Pana/ią dane przetwarzane będą:
- na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych w celu związanym z udzielanym zamówieniem, w celu zawarcia
i prawidłowego wykonania umowy na świadczenie usługi pełnienia funkcji eksperta ds.
opracowania Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych.
Podane przez Pana/ią dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa lub umów powierzenia.

4. Podane przez Pana/ią dane będą przechowywane przez okres 25 lat licząc od początku roku
następującego po roku zakończenia sprawy oraz okres potrzebny do
przeprowadzenia
procesu brakowania akt.
5. Posiada Pan/i prawo do dostępu do podanych danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pana/i danych osobowych.
6. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza
przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Podanie przez Pana/ią danych jest wymagane w związku z prowadzonym postępowaniem
ofertowym.
Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Załącznik Nr 1
ZAPYTANIA O CENĘ nr 1/ZC/GOPS/2021

Oferent: …………………………………………
adres: ……...……………………………………
NIP ………………………………………………
tel.: ……………...………………………………
a-mail: ………...…………………………………

OFERTA
GMINA BOJSZOWY
REPREZENTOWANA PRZEZ
KIEROWNIKA GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOJSZOWACH
UL. SIERPOWA 38
43-220 ŚWIERCZYNIEC
W odpowiedzi na zapytanie o cenę z dnia 23.07.2021r. nr 1/ZC/GOPS/2021 przedstawiam ofertę na
świadczenie usługi pełnienia funkcji eksperta ds. opracowania Planu Wdrażania Centrum Usług
Społecznych, realizowanej w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0084/20-00 pn. „Centrum Usług
Społecznych w Gminie Bojszowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi
priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
OFERUJĘ WYKONANIE USŁUGI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, ZGODNIE
Z WYMOGAMI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NA KWOTĘ ZA 1 GODZINĘ USŁUGI
W WYSOKOSCI:

NETTO …………………..…………… zł, słownie: ……………………………….……………………………

BRUTTO ………………………….….. zł, słownie: ……………………………….……………………………

…………………………………………….……..
miejscowość, data

……………………………………………
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

