„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Szczecin, 17 sierpnia 2017r.
ROZEZNANIE RYNKU
w celu oszacowania wartości zamówienia na usługi doradztwa specjalistycznego dla grantobiorców
(innowatorów społecznych)
w ramach projektu „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.01.00-00-I030/15
z dnia 22 czerwca 2016 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
70 – 111 Szczecin
Tel: 91 85 22 600
e-mail: innowacje@zgd.com.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.zgd.com.pl; www.innowacje.zgd.com.pl
Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem: e-mail: innowacje@zgd.com.pl,
tel. 91 85 22 615, fax. 91 85 22 618
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
85312320-8 Usługi doradztwa
2. Zamówienie obejmuje:
Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa indywidualnego dla grantobiorców w zakresach
tematycznych:
1) zarządzanie projektem/innowacją (np. dokumentowanie przebiegu realizacji innowacji,
harmonogramowanie realizacji, bieżące zarządzanie, raporty, polityka bezpieczeństwa i
ochrony danych osobowych, rekrutacja odbiorców i uczestników innowacji,
zabezpieczenie ciągłości uczestnictwa, pozyskiwanie danych od uczestników innowacji
zgodnie z wymogami POWER, dobór personelu/wykonawców, rozliczenia z
grantodawcą);
2) zagadnienia prawne (w szczególności prawa autorskie, własności intelektualnej i ich
przeniesienie, możliwość użycia źródeł informacji takich jak youtube, fotolia,
udostępnianie wizerunku, ochrona danych osobowych, umowy z odbiorcami i
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użytkownikami innowacji oraz podwykonawcami (możliwość zawierania tych umów przez
internet) – opracowanie wzorów umów, aspekty prawne związane z rękojmią, gwarancją
oraz niezgodnością towaru z umową, prawo pracy);
3) zagadnienia finansowo-podatkowo-księgowe (np. opodatkowanie grantu rozstrzygnięcie w zakresie opodatkowania grantu podatkiem dochodowym i podatkiem
VAT, rozliczenia z wykonawcami, dokumentacja rozliczeń, doradztwo księgowe);
4) doradztwo IT (informatyczne wsparcie przy prowadzeniu projektów, tworzeniu stron
www, umieszczanie materiałów/aplikacji na platformach internetowych, formułowanie
opisów zamówień na usługi IT – programowania;
5) informacja i promocja (np. nowoczesne metody marketingu, Copywriting - struktura,
forma, konstrukcja treści opracowań, promocja projektu/innowacji, rekrutacja
uczestników);
6) zagadnienia specjalistyczne: edukacja ustawiczna, metodyka kształcenia osób
dorosłych, dydaktyka, metodyka badań itp. (np. metodyka nauczania osób dorosłych,
zasady opracowania podręcznika metodycznego, metody badań w edukacji, konsultacja
tłumaczeń)
w łącznym wymiarze do 10 godzin zegarowych na jednego innowatora wg zgłoszonych
indywidualnych potrzeb.
Oferent może złożyć ofertę realizacji doradztwa w jednym, kilku lub wszystkich obszarach doradztwa
w zależności od stopnia spełnienia wymagań opisanych w pkt. 8 niniejszego zapytania.
3. Obszar wykonywania zadań w ramach zamówienia, o których mowa w ust. 2 obejmuje:
a. województwa: obszar 1 (zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawskopomorskie) –26 osób,
b. województwa: obszar 3 (małopolskie, opolskie i podkarpackie) - 5 osób.
4. Czas trwania usługi
Wymiar godzin doradztwa na osobę – max. 10 godzin
Łączna liczba godzin do zrealizowania w ramach zamówienia – max. 310 godzin
Szacowana liczba godzin doradztwa dla poszczególnych zakresów tematycznych:
1) zarządzanie projektem/innowacją – ok. 121 godzin (w tym Obszar 1 – 92 godziny, Obszar 3 –
29 godzin);
2) zagadnienia prawne – ok. 63 godzin (w tym Obszar 1 – 57 godzin, Obszar 3 – 6 godzin);
3) zagadnienia finansowo-podatkowo-księgowe (w tym Obszar 1 – 44 godziny, Obszar 3 – 5
godzin);
4) doradztwo IT - ok. 20 godzin (w tym Obszar 1 – 18 godzin, Obszar 3 – 2 godziny);
5) informacja i promocja – ok. 7 godzin (Obszar 1);
Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
Tel. 91 85 22 615, e-mail: innowacje@zgd.com.pl
www.innowacje.zgd.com.pl

„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

6) zagadnienia specjalistyczne: edukacja ustawiczna, metodyka kształcenia osób dorosłych,
dydaktyka, metodyka badań itp. – około 33 godziny ( w tym Obszar 1 25 godzin, Obszar 3 – 8
godzin).
5. Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2017 r. – kwiecień 2018 r.
6. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:
a. Rzetelnego przeprowadzenia doradztwa. Doradztwo może być świadczone w dowolnej,
preferowanej przez grantobiorcę formie, umożliwiającej udokumentowanie (m.in. spotkania
osobiste, rozmowy telefoniczne, videokonferencje, maile). W przypadku realizowania
doradztwa w formie innej niż spotkania osobiste Wykonawca zobowiązany będzie, przed
realizacją usługi, pod rygorem odmowy rozliczenia usługi, uzgodnić z Zamawiającym sposób
udokumentowania realizacji usługi;
b. Prowadzenia dokumentacji realizacji usług, w tym list obecności i kart doradztwa według
wzoru przygotowanego przez Zamawiającego;
c. Przeprowadzenia badania poziomu zadowolenia uczestników doradztwa w postaci rozdania
uczestnikom oraz zebrania na koniec doradztwa dla danego innowatora przygotowanych przez
Zamawiającego ankiet monitorujących spełnienie potrzeb;
d. Przekazywania Zamawiającemu dokumentów wskazujących na prawidłowe wykonanie zadań,
liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadania w projekcie;
e. Poinformowania uczestników projektu o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Badana jest cena ofertowa za 1 godzinę zegarową doradztwa (1 godzina = 60 minut). Cena
powinna być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi,
np. koszty dojazdu doradcy do miejsca świadczenia doradztwa. Cena powinna być kwotą brutto.
8. Wymagania wobec wykonawców:
a. dla wszystkich obszarów doradztwa - wykształcenie wyższe oraz
2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze, którego dotyczy doradztwo.

co

najmniej

9. Zamawiający przewiduje zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10. Forma złożenia oferty:
W ramach procedury szacowania wartości zamówienia zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej
znajdującej się w załączniku i złożenia jej w terminie do 25 sierpnia 2017 r. do godziny 12.00
za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie oferty na adres: innowacje@zgd.com.pl
lub poprzez przesłanie/złożenie oferty na adres Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin.
11. Dane do kontaktu:
W ramach niniejszego zamówienia należy kontaktować się od adresem e-mail:
innowacje@zgd.com.pl tel. 91 85 22 615
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Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA (szacowanie wartości zamówienia)
dotycząca osobistego świadczenia usług doradztwa specjalistycznego dla grantobiorców
(innowatorów społecznych)
w ramach projektu „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”, dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.01.00-00-I030/15
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Lp.

Wymagane informacje

1.

Nazwa Wykonawcy:

2.

Adres pocztowy Wykonawcy:

3.

Nr telefonu:

4.

Nr faksu:

5.

Adres e-mail:

6.

REGON (jeśli dotyczy):

7.

NIP (jeśli dotyczy):

8.

Dane osoby do kontaktu

Informacje podane przez Wykonawcę

Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail

W nawiązaniu do ogłoszenia o ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dot. świadczenia
usług doradztwa specjalistycznego dla grantobiorców (innowatorów społecznych)
informuję, że wartość rynkowa wykonania ww. zamówienia, uwzględniająca wszystkie
elementy składowe wykonania zamówienia, w zakresie określonym w ogłoszeniu wynosi:
Szczegóły zamówienia/ zakres
tematyczny doradztwa1

zarządzanie projektem/innowacją

Cena2

Cena za 1 godzinę zajęć brutto: ..................................... zł;
Słownie złotych (brutto): ………………………………………………..

1
2

należy wypełnić tylko te części tabeli, w których składana jest oferta, pozostałe wykreślić
badana jest oferta za godzinę zegarową (60 minut)
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Cena za 1 godzinę zajęć brutto: ..................................... zł;

zagadnienia prawne

Słownie złotych (brutto): ………………………………………………..
zagadnienia finansowo-podatkowoksięgowe

Cena za 1 godzinę zajęć brutto: ..................................... zł;
Słownie złotych (brutto): ………………………………………………..
Cena za 1 godzinę zajęć brutto: ..................................... zł;

doradztwo IT

Słownie złotych (brutto): ………………………………………………..
...........................................................................................

informacja i promocja

Cena za 1 godzinę zajęć brutto: ..................................... zł;
Słownie złotych (brutto): ………………………………………………..

zagadnienia specjalistyczne: edukacja
ustawiczna, metodyka kształcenia osób Cena za 1 godzinę zajęć brutto: ..................................... zł;
dorosłych, dydaktyka, metodyka badań
Słownie złotych (brutto): ………………………………………………..
itp.

Oświadczam, że spełniam warunki wymienione w punkcie 8 zapytania dotyczące
doświadczenia i wykształcenia.

Osoba składająca ofertę (imię i nazwisko, podpis, data):

........................................................................................
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