Wrocław, 16.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. projektu pn.: Utworzenie i realizacja zadań CKZiU w placówkach Fundacji ECDiE”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie jest planowane do realizacji w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Informacje ogólne
1. Zamawiający:
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. ks. Marcina Lutra
ul. ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław
Osoba upoważniona do kontaktu: Jakub Pytel – jakub.pytel@diakonia.pl
2. Przedmiot zapytania ofertowego:
Organizacja studiów podyplomowych oraz kursów dla nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia
Specjalnej oraz Technikum Ekonomicznego Specjalnego. W ramach przedmiotu zamówienia
wyodrębniono następujące części:
1) Część I – organizacja studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, 2 os.;
2) Część II – organizacja kursów o następującej tematyce:
- Terapia pedagogiczna i zajęciowa, 2 os.;
- Techniki coachingowe w pracy z uczniem i rodzicami, 1 os.;
- Psychobiologia zdrowia, 1 os.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub dwie części. Na każdą część Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zapytania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i normami oraz wytycznymi Zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia:
Kursy i studia podyplomowe objęte niniejszym zapytaniem ofertowym powinny zostać
zrealizowane w czasie trwania realizacji projektu, tj. maksymalnie do 28.02.2022 r.
4. Sposób obliczania ceny:
4.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich Oferent zażąda
w związku z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego.

4.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN liczbowo i słownie.
5. Kryterium oceny i wyboru ofert - cena brutto: 100%.
6. Warunki udziału:
- posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, zaplecza edukacyjnego i logistycznego oraz
uprawnień do kształcenia prowadzącego do zdobycia odpowiednich kompetencji i kwalifikacji.
7. Wykluczenia:
7.1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
7.2. Poprzez 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 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) pozostawania 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.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Informacje dotyczące składania ofert
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
Zaleca się, żeby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 1. Formularz ofertowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. W
przypadku składania oferty drogą elektroniczną, formularz podpisać i zeskanować.
2. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy dostarczać do dnia 24.09.2020 r. do godz. 14:00 na adres: Fundacja Ewangelickie
Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław
lub mailem na adres: jakub.pytel@diakonia.pl.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą
kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. Wybór oferenta:
Zamawiający wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu, tj. ceny.
4. Ilość składanych ofert:
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ogłoszenie wyników postępowania:
Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
lub przekazane do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.
6. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa
dane osobowe, jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra,
ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław;
-wszystkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na
adres: iod@diakonia.pl;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami o dostępie do informacji
publicznej;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
(2)Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

…..……………………… , dn. …………………….. r.
……………………………………………
(nazwa, adres Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

Zamawiający: Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dn. 16.09.2020 r. na:
organizację studiów podyplomowych oraz kursów dla nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia
Specjalnej oraz Technikum Ekonomicznego Specjalnego, oferuję:
I. Wykonanie przedmiotu zamówienia w części I za łączną cenę brutto .................................
PLN
(słownie PLN .....................................................................................................) w tym należny
podatek VAT.
II. Wykonanie przedmiotu zamówienia w części II za łączną cenę brutto ………………………………..
PLN
(słownie PLN ………………………………………………………………………………………………….) w tym należny
podatek VAT.
W ZAKRESIE CZĘŚCI, NA KTÓRĄ WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY, PRZEKRESLIĆ I OPATRZYĆ
ADNOTACJĄ „NIE DOTYCZY”.
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1. Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia.
2. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania.
3. Jestem(śmy) świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Oświadczam(y), że dysponuję(emy) adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym,
umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
6. Oświadczam(y), że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Oświadczam(my) iż, wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu.

Oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy powiązany/-i* osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
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 Wykonawcy a Wykonawcą,
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.

………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do zapytania ofertowego z dn. 16.09.2020 r.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja następujących studiów podyplomowych
oraz kursów dla nauczycieli Szkoły Branżowej I stopnia Specjalnej oraz Technikum
Ekonomicznego Specjalnego:
a) część I - studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, 2 os.;
b) część II - kursy o następującej tematyce:
- Terapia pedagogiczna i zajęciowa, 2 os.;
- Techniki coachingowe w pracy z uczniem i rodzicami, 1 os.;
- Psychobiologia zdrowia, 1 os.

Część I:
a) Ilość godzin: min. 350 godzin
b) Ilość uczestników: 2 os.
c) Miejsce szkolenia: woj. dolnośląskie
d) Termin realizacji: 01.10.2020 r. - 28.02.2022 r.

Część II:
a) Ilość godzin:
- Terapia pedagogiczna i zajęciowa: min. 350 godzin;
- Techniki coachingowe w pracy z uczniem i rodzicami: min. 80 godzin;
- Psychobiologia zdrowia: min. 180 godzin.
b) Ilość uczestników kursów:
- Terapia pedagogiczna i zajęciowa: 2 os.;
- Techniki coachingowe w pracy z uczniem i rodzicami: 1 os.;
- Psychobiologia zdrowia: 1 os.
c) Miejsce szkolenia: Wrocław
d) Termin realizacji: 01.10.2020 r. - 28.02.2022 r.

