Projekt „KROK NAPRZÓD” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódź, dnia 02.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe
Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na potrzeby projektu
pn. „KROK NAPRZÓD”
realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.2
Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I.

Zamawiający:
Stowarzyszenie „Mocni w Duchu”
ul. Sienkiewicza 60
90 - 058Łódź
NIP: 725-10-59-968

II.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:
1. Podnoszenie kompetencji cyfrowych
Celem zajęć jest nabycie i wspomaganie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów
elektronicznych, jako środka do poszerzenia horyzontów i pogłębienia wiedzy. Wsparciem objęte będą
dzieci, które w ramach zadania uczyć się będą wykorzystania komputera, Internetu i właściwego korzystania
z dostępnego oprogramowania, szczególnie oprogramowania graficznego i form prezentacji.
Zakres usługi- 20 godz./mies. od grudnia 2018r. do końca lipca 2020r.

III.

Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu
O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające poniższe warunki:
a) wykształcenie kierunkowe i/lubcertyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego
wsparcia, preferowane wykształcenie wyższe informatyczne, techniczne lub matematyczne z kwalifikacjami
pedagogicznymi,
b) doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w
danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

IV.
Termin związania ofertą:
Od dnia podpisania umowy do końca lipca 2020r.
V.

Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
2. Do oferty należy dołączyć CV oraz skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i zawierać informację w zakresie wysokości stawki
godzinowej brutto.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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VI.
Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć drogą mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
stow.mocni@wp.pl lub osobiście w biurze Stowarzyszenia w dni robocze w godz.12-17.
2. Termin złożenia oferty: do 27.11.2018 r. do godz. 18.00.
VII. Termin i miejsce otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 28.11.2018 r. o godz. 18.00 r.
2. Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najlepszych ofert.
VIII. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni ofertę odrębnie dla każdej usługi.
2. Kryterium wyboru oferty stanowi:
a) kwalifikacje zawodowe- 35%
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań- 30%
c) cena brutto za godzinę (60 min) – 25%
d) dodatkowe predyspozycje- 10%
3. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.
IX.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia „Mocni w Duchu”– Michalina Głydziak
tel. 42 6370425
e-mail: stow.mocni@wp.pl
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