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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2021 
W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

 
PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 
LATA 2014-2020 
NR PROJEKTU: RPOP.08.02.00-16-0012/19 
TYTUŁ PROJEKTU: ROSA – RESOCJALIZACJA OTWARTOŚĆ SOCJOTERAPIA I AKTYWNOŚĆ 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1.  Zamawiający: Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” 
Adres (siedziba zamawiającego): 45-072 Opole ul. Reymonta 
49A 

2. Przedmiot 
zamówienia:  

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą 
„ROSA – Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność”  
w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Fundacja "Bądź 
Dobroczyńcą" kierując się zasadą bezstronności, 
konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego 
zarządzania finansami, w celu rozeznania rynku kieruje  
do Państwa Zapytanie ofertowe nr 3/2021, dotyczące 
świadczenia usług w zakresie doradztwa socjalnego  
w terminie od 01.03.2021r. do 30.11.2021r. w miejscach 
realizacji projektu na terenie województwa opolskiego. 
Praca specjalisty ds. socjalnych polega w szczególności na: 

 indywidualnej pomocy specjalistycznej w postaci 
konsultacji lub poradnictwa dla dzieci i młodzieży oraz 
rodziców; 

 opracowywaniu planów zaspokajania potrzeb socjalnych  
i bytowych uczestników Projektu; 

 komunikowaniu się z rodzicami i opiekunami dzieci, 
młodzieży objętych doradztwem socjalnym. 

 organizowaniu i rozliczaniu różnych form świadczeń 
socjalnych dla uczestników Projektu; 

 dokonywaniu analizy i oceny zjawisk, które powodują 
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej 
przez uczestników oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 
świadczeń; 

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie 
rozwiązywania spraw życiowych i socjalnych uczestnikom 
Projektu, którzy dzięki tej pomocy będą zdolni 
samodzielnie rozwiązywać problemy;  
skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji 
zadań socjalnych dla uczestników Projektu; 

 poradnictwie dotyczącym możliwości rozwiązywania 
problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje 
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe 
oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 

 wspieranie społecznej aktywności uczestników projektu  
i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 
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niezbędnych potrzeb życiowych uczestników Projektu 

 udzielaniu uczestnikom Projektu pełnej informacji  
o przysługujących im świadczeniach i dostępnych 
formach pomocy. 

Ponadto specjalista świadczący usługę zobowiązany jest do: 

 ścisłej współpracy z personelem projektu w zakresie 
wspierania działań wychowawczych, terapeutycznych  
i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

 prowadzenia wymaganej dokumentacji projektowej  
w zakresie świadczonych usług. 

Usługi będą świadczone dla uczestników projektu „ROSA – 

Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność” 
realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020. Wymiar 
czasowy do zrealizowania to 200 h. 
 

  Wymagania dla kandydata na stanowisko osoby 
świadczącej usługi: 
-dyplom ukończenia magisterskich studiów 
obejmujących zagadnienia kwestii socjalnych; 
-doświadczenie w poradnictwie zawodowym osób 
objętych pomocą socjalną 
-przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy 
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 
-mile widziane doświadczenie w pracy,  
w interdyscyplinarnych grupach pomocowych 

3. Termin  
i miejsce 
realizacji 
zamówienia 

Pod postacią zwrotu „realizacja zamówienia” rozumie się 
wykonanie usług pedagogicznych dla uczestników 
projektu „ROSA – Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia  
i Aktywność” realizowanego w ramach RPO WO 2014-
2020. Wymagany termin realizacji zadań trwa od 
01.03.2021r. do 30.11.2021r. Wymiar realizowanych 
usług to 200h, w miejscach i terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego, na terenie województwa 
opolskiego. 

4. Termin i sposób 
składania ofert 

1. Ofertę (na Formularzu oferty – zał.1)  należy przesłać  
do dnia 25.02.2021r., do godz. 15:00, na adres  e-mail: 
info@dobroczynca.org lub złożyć osobiście w siedzibie 
Fundacji (Opole, ul. Reymonta 49A) w zaklejonej kopercie  
z dopiskiem  
„ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2021 – Specjalista ds. 
Socjalnych” 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Po upływie ww. terminu osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie rozeznania rynku, zweryfikują na 
podstawie warunków wyboru, treść złożonych ofert  
i dokonają wyboru oferty najkorzystniejszej. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 
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5. Warunki wyboru 
oferty 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie 
większej ilości ofert przez tego samego wykonawcę skutkuje 
odrzuceniem wszystkich jego ofert. 
2. Podane przez Wykonawców ceny (wyłącznie przy 
uwzględnieniu specyfikacji podanej w pkt. Określonych  
w  niniejszym ogłoszeniu) nie stanowią głównego kryterium 
wyboru oferenta. Do pozostałych kryteriów należą: 
- kwalifikacje i doświadczenie 

Udział procentowy poszczególnych kryteriów: 
- cena – 30% 
- kwalifikacje i doświadczenie – 70% 
3. W sytuacji, kiedy co najmniej dwa podmioty złożą ofertę 
zawierającą tą samą cenę, posiadający bardzo zbliżone 
doświadczenie przez co zdobędą tę sama ilość punktów, 
zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru uwzględniając 
dodatkowe czynniki jak np. znajomość funkcjonowania 
projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich ( na 
podstawie CV i LM). 
4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia 
niniejszej procedury, w szczególności, gdy ceny 
zaproponowane przez Wykonawców będą wyższe od kwoty, 
jaka została przeznaczona na sfinansowanie niniejszego 
zamówienia. 
5. O wynikach przeprowadzonego rozeznania rynku (dane 
Wykonawców, posiadane kwalifikacje i doświadczenie oraz 
oferowane ceny) Zamawiający poinformuje Wykonawców, 
którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje  
o najkorzystniejszej  ofercie na swojej stronie internetowej. 
6. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie przez 
Zamawiającego po zrealizowaniu usług, dostarczeniu 
dokumentacji oraz przedłożenia zamawiającemu listy 
obecności z prowadzonych spotkań. 

6. Osoba 
upoważniona 
do kontaktu  
z Wykonawcami 

Małgorzata Czerwińska 
e-mail: info@dobroczynca.org 
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Załącznik nr 1  do Zapytania ofertowego nr 3/2021 
w celu rozeznania rynku  

 

 

FORMULARZ OFERTY  

1.  Dane 
Wykonawcy:  Nazwa Wykonawcy/Imię i Nazwisko:............................................ 

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

Adres: ……………………………………………………………………….……………… 

Nr telefonu :…………………………………………………..…………………………. 

Adres e-mail:………………………………………….…………………………………. 

2. Oferta cenowa 
Wykonawcy: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego                                             
w pkt. 2. Zapytania ofertowego nr 3/2021 za: 

Cena brutto: ..................................................................................... 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………… 

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

 

3. Oświadczenie 
Wykonawcy 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i warunkami zapytania 
ofertowego oraz przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, iż dane w formularzu oferty i dołączonych do niej 
załączników są zgodne z prawdą (pod rygorem odrzucenia oferty). 
3. Oświadczam, iż posiadam gotowość do terminowego i 
elastycznego wykonania usługi (w terminach i miejscach 
wskazywanych na bieżąco przez Zamawiającego). 
4. Wyrażam zgodę na poniesienie konsekwencji finansowej w 
przypadku nieterminowego bądź niezgodnego zamówieniem 
wykonania usługi (na podstawie art. 471 KC). 

6.  Podpis 
Wykonawcy 
składającego 
ofertę 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 

7. Wymagane 
załączniki do 
formularza oferty 

1. CV 
2. List motywacyjny 


