
Kartuzy, 29 luty 2016 r. 

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014– 2020

 oraz Regulaminu w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kartuzach  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 30000,00 euro

Zapytanie ofertowe nr GOPS.4.2016.EFS

(dotyczy warsztaty wizażu i stylizacji)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Spółdzielnia Socjalna
„Pasja” w Kartuzach, zapraszają do złożenia oferty na prowadzenie warsztatów wizażu
i  stylizacji  dla  uczestników  projektu  „SZUKAM…  ZNAJDUJĘ…   PRACUJĘ…”
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Pomorskiego  na  lata  20142020  Oś  priorytetowa  Integracja,  Działania  6.1  Aktywna
Integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

I. ZAMAWIAJĄCY

Partner wiodący:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
NIP: 589-13-14-368, REGON:190232131

Partner:

Spółdzielnia Socjalna „Pasja” 
ul. Mściwoja II 28 A, 83-300 
Kartuzy
NIP: 589-201-29-59, REGON: 222028096, KRS: 0000496876

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia  jest  prowadzenie  warsztatów wizażu  i  stylizacji  w celu  zwiększenia
atrakcyjności na rynku pracy dla uczestników projektu „SZUKAM… ZNAJDUJĘ… PRACUJĘ…”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa Integracja,  Działania  6.1  Aktywna Integracja,  Poddziałania  6.1.2.  Aktywizacja
Społeczno-Zawodowa realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach  
w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Pasja” w Kartuzach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83- 300 Kartuzy ul. Hallera 1, tel/fax 58 681 26 31,

Biuro Projektu: 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 10a, tel/fax 58 681 30 78
Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28a, Tel. 791 431 655



Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem
i  wykluczeniem  społecznym.  Projekt  "Szukam...Znajduję...Pracuję..."  skierowany  jest  do  312
klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym spełniających co
najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy o pomocy społecznej.

2. Do zadań prowadzącego będzie należało w szczególności:

a)  przygotowanie  autorskiego  programu  warsztatów  zawierającego  formy  zajęć  i  tematy
poruszane  w  ramach  warsztatów  i  konsultacji  indywidualnych  dostosowanych  do  potrzeb
uczestników  projektu  oraz  przekazanie  praw  autorskich  do  konspektu  Gminnemu  Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Kartuzach oraz Spółdzielni Socjalnej „Pasja” w Kartuzach.
b) 696h Warsztaty wizażu i stylizacji i indywidualne poradnictwo z zakresu wizażu i stylizacji (216h
warsztatów grupowych + 480h indywidualnego poradnictwa) tj. 12 grup (po 20 osób) x 18 h = 36
dni oraz  średnio 2h na osobę poradnictwa indywidualnego.
c) stała i bieżąca współpraca z animatorami pracy i Koordynatorem Klubu Integracji Społecznej w
Kartuzach w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, ustalania informacji i spełnienia warunków
niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia spotkań,
d)  przygotowanie  i  przekazanie,  po  uprzedniej  akceptacji  przez  Zamawiającego,  każdemu
uczestnikowi  zajęć  kompletu  materiałów  szkoleniowych(np.  kserokopii  instrukcji  dotyczących
makijażu,  wskazówek  dotyczących  stroju,  itp.)   (w  ilości  odpowiadającej  liczebności  grupy)
spójnych tematycznie z tematyką zajęć każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć
oraz  zapewnienie  pomocy  dydaktycznych  niezbędnych  do  realizacji  zajęć  (w  postaci  np.
kosmetyków oraz przyborów używanych  do makijażu,  przykładowych zestawów ubraniowych  
do prezentacji itp.)
e) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych zajęć każdej grupy .

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  powierzenia  części  lub  całości  zamówienia
podwykonawcom.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytanie ofertowego bez podania
 przyczyny.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 11.03.2016 r. do 30.10.2018r.

IV. FORMA ZATRUDNIENIA

Umowa zlecenie / świadczenie usługi (rachunek). Umowa zawarta zostanie z Spółdzielnią
Socjalną  Pasja  w Kartuzach jako partnerem projektu  na podstawie  umowy partnerskiej  
z dnia 31.10.2015r.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

Kryterium formalne oceny: 



a) Wykształcenie  wyższe,  uprawnienia  pedagogiczne  lub  trenerskie  uprawniające  do
prowadzenia  szkoleń  oraz  kursy  kierunkowe  –  wizażysta,  stylista,  doradca  wizerunkowy,
ekspert w dziedzinie kreowania wizerunku, trener personalny lub pokrewne.

(Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów poświadczających wykształcenie).

Kryteria merytoryczne oceny:

a) Cena

b) Doświadczenie: prowadzenie działalności gospodarczej, umowa o pracę lub umowa
cywilnoprawna  w  zakresie  prowadzenia  zajęć  z  wizażu  i  stylizacji  poświadczoną  za
zgodność  kserokopię  umowy  lub  inne  posiadanie  doświadczenia  w  wykonywaniu  zadań
wiążących  się  z  przedmiotem  zapytania  poświadczonych  –  kopie  dokumentów
potwierdzających doświadczenie w przeliczeniu na godziny.

Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta musi zawierać:

- załącznik nr 1 – formularz oferty

- załącznik nr 2 – dokładny opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia

- CV (w tym adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail)

- dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (zamawiający zastrzega
sobie prawo żądania oryginałów przedstawionych dokumentów do potwierdzenie zgodności)

- propozycja programu warsztatów dla jednej grupy 20 – osobowej w ilości 18 h (3 dni x 6 h) z
podziałem godzinowym i tematycznym

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty  składane  są  za  pośrednictwem:  poczty  elektronicznej  na  adres:
gops@poczta.kartuzy.pl lub  dostarczona  osobiście  na   adres:  Gminny  Ośrodek   
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy (pokój 307) do dnia 08 marca 2016r. do godz. 10.00.

Godziny pracy GOPS: poniedziałek: 8.00 – 18.00, wtorek 8.00 – 15.00, środa 8.00 – 
16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 15.00.

2. Ocena  ofert   zostanie   dokonana   w  dniu   09  marca  2016r.,  a  wyniki   i  wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Biura Projektu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kartuzach ul. Gdańska 10a, w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Pasja”
ul.  Mściwoja  II  28  A  83-300  Kartuzy  oraz  na  stronie  internetowej  pod  adresem
www.bip.kartuzy.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83- 300 Kartuzy ul. Hallera 1, tel/fax 58 681 26 31,

Biuro Projektu: 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 10a, tel/fax 58 681 30 78
Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28a, Tel. 791 431 655

mailto:gops@poczta.kartuzy.pl
http://www.bip.kartuzy.pl/


3. Wyboru  oferty  dokona  komisja  powołana  przez  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  pomocy
Społecznej w Kartuzach, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli GOPS oraz dwóch
przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej Pasja w Kartuzach.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.kartuzy.pl

8. Oferty  złożone  przez  podmioty  lub  osoby  powiązane  kapitałowo  lub  osobowo  z
Zamawiającym nie      będą rozpatrywane (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania
zamówień  publicznych  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Pomorskiego na lata 2014- 2020).

9. Ostateczny  wybór  ofert  akceptuje  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Kartuzach.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nr Kryterium Waga
1 kryterium formalne spełnia/ nie spełnia
2 cena 40 %
3

331
doświadczenie 60 %

Punkty będą liczone według następującego wzoru:

Nr Kryterium Waga
2 cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 40 * waga 

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert  
- Cof -  cena podana w ofercie

3 doświadczenie Podkryteria punktacja
Do 100 h doświadczenia w  wykonywaniu zadań
wiążących się z przedmiotem zapytania.

20

Od  101  h  do  300  h  doświadczenia  w
wykonywaniu zadań wiążących się z przedmiotem
zapytania.

30

Od  301  h  do  500  h  doświadczenia  w
wykonywaniu zadań wiążących się z przedmiotem
zapytania.

40

Od  501  h  do  800  h  doświadczenia  w
wykonywaniu zadań wiążących się z przedmiotem
zapytania.

50

http://www.bip.kartuzy.pl/


Powyżej  800  h  doświadczenia  w  wykonywaniu
zadań wiążących się z przedmiotem zapytania.

60

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne
oraz otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów uzyskanych w
w/w kryteriach.  Wszystkie  obliczenia  zostaną  dokonane  z  dokładnością  do  dwóch
miejsc po przecinku.

1. Cenę  za  przedmiot  zamówienia  Wykonawca  przedstawia  w  „formularzu  oferty”
stanowiącym  załącznik  do  niniejszego  zapytania.  Wszystkie  ceny  jednostkowe  i
wartości  należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty
powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto i netto.

2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

3. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
4. Po  dokonaniu  oceny  Zamawiający  zwróci  się  do  wykonawcy,  którego  oferta  jest

najkorzystniejsza ze zleceniem realizacji zamówienia.
5. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu częściowego przedmiotu umowy, w terminie 30

dni  od  dnia  złożenia  rachunku  wraz  z  kompletem  dokumentów  na  koniec  miesiąca
kalendarzowego pod warunkiem posiadania środków na realizację projektu.

Warunkiem  wypłaty  wynagrodzenia  jest  złożenie  przez  Wykonawcę  rachunku/faktury
wraz  z  kompletem dokumentów związanych  z  wykonaniem  umowy (tj.  potwierdzenie
przeprowadzenia spotkań z podpisem uczestników projektu, dokumentację zdjęciową z
spotkań), zatwierdzonych uprzednio przez Spółdzielnię Socjalną Pasją.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych  informacji  udziela  tylko  na  pisemne  zapytania  merytoryczne  Koordynator
projektu Mirosława Gruba: email: gopskartuzy@vp.pl

IX. ZAŁĄCZNIK

1. Formularz ofertowy.

2. Opis doświadczenia.

3. Proponowany program warsztatów dla jednej grupy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83- 300 Kartuzy ul. Hallera 1, tel/fax 58 681 26 31,

Biuro Projektu: 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 10a, tel/fax 58 681 30 78
Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28a, Tel. 791 431 655

mailto:gopskartuzy@vp.pl


Załącznik do Regulaminu w sprawie dokonywania zakupów 
dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kartuzach  o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty
30000,00 euro

…................................................................... Kartuzy, dnia …...................... 

…...................................................................

Zapytanie ofertowe nr GOPS.4.2016.EFS

    FORMULARZ OFERTY 

termin złożenia oferty upływa w dniu 08.03.2016 r.

Odpowiadając na zaproszenie z dnia 29.02.2016 r. do złożenia oferty na:

warsztaty wizażu i stylizacji

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości: 

cena netto: ...............................................zł; podatek VAT ............….....................zł 

(słownie:  ....................................................................................................................................

.złotych) cena brutto: .......................................................zł

(słownie:
...................................................................................................................................złotych). 

1. Termin realizacji zamówienia: 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

4. Załącznikiem do niniejszej oferty, stanowiącym integralną część oferty jest: 
   •........................ 
   •........................ 
   •........................                                                               



…...........................................................
pieczątka i podpis uprawnionej  osoby

Lp. Data Rodzaj pracy Zakres udzielanego poradnictwa Długość
pracy (w

godzinach)

Formularz opisu doświadczenia.

…...........................................................
pieczątka i podpis uprawnionej  osoby

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
83- 300 Kartuzy ul. Hallera 1, tel/fax 58 681 26 31,

Biuro Projektu: 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 10a, tel/fax 58 681 30 78
Spółdzielnia Socjalna „Pasja”

83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28a, Tel. 791 431 655
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