
 

 

Zapytanie ofertowe na: 

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dietetycznych dla beneficjentów 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2017. 

 

Nr postępowania: 01/08/2017/CAC z dnia 31.08.2017 r 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 

ul. Staszica 5 

42-200 Częstochowa 

REGON: 040018411 

NIP: 573-128-80-99 

KRS: 0000226783 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo Zamówień  Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 

późn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 

euro netto. 

KOD CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 

 – 80570000 – 0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

warsztatów dietetycznych dla różnych grup pokoleniowych obejmujących 

beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 -2020 

Podprogram 2017, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji  

w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Proponowane tematy wykonawca 

usługi jest zobowiązany podać zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrudnienia jednego trenera do 

przeprowadzenia w/w warsztatów. Zamawiający zastrzega iż grupy szkoleniowe mogą 



liczyć max. 25 osób. Zamawiający zastrzega iż jeden moduł warsztatowy nie może 

trwać dłużej niż 2 godziny jednorazowo. Zamawiający wymaga, aby szkolenia 

zrealizowane zostały w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały 

szkoleniowe oraz imienne certyfikaty lub dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu. 

 

POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2017 ukierunkowany jest na pomoc osobom 

najuboższym zamieszkującym na terenie całej Polski. Zamawiający informuje, iż 

trener w ramach działań będzie prowadzić warsztaty dla osób zamieszkujących 

Województwo Śląskie. 

 

Trener/-ka odpowiedzialna/y będzie za: 

- opracowanie tematyki warsztatów z zakresu warsztatów dietetycznych 

- opracowanie materiałów szkoleniowych 

- wydatkowanie środków na konieczne zakupy materiałów i artykułów pomocniczych 

- sporządzanie dokumentacji przeprowadzonych warsztatów 

- sprawozdania z przeprowadzonych działań 

 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY: 

 
Zakres zadań wskazany został w punkcie nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający będzie ponadto wymagał od Wykonawcy: 

 

a) Zapoznania się z całą dokumentacją projektową oraz stosowania odpowiednich 

wzorów dokumentów a także sumiennego i rzetelnego wypełniania dokumentacji 

projektowej. 

b) Informowania uczestników/-czki projektu, iż projekt współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. 

 

5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
a) Przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów,  

a także udzielenie pomocy w celu należytego wykonania przez Wykonawcę 

zamówienia. 

b) Umożliwienie Wykonawcy współpracy z Partnerami projektu. 

 

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2018 r. 

2. Miejsce wykonania usługi: sale szkoleniowe zapewnione przez Zamawiającego  

w obszarze Województwa Śląskiego 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Wykształcenie zgodne z założeniami warsztatów dietetycznych (Dietetyk, 

terapeuta zajęciowy itp.) 



2. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe (co najmniej 2 lata), ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy terapeutycznej w różnych grupach społecznych  

i wiekowych. 

3. Przedstawienie modułów warsztatowych z zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 
- PLN 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (załączniki 

nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6) powinna być podpisana przez Wykonawcę. 

Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem  

i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być sporządzona: 

a) w języku polskim 

b) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez Wykonawcę,  

nie dopuszcza się stosowania korektora zgodnie z art. 22 pkt. 3 ustawy  

z 29.09.1994 o rachunkowości; 

4. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  

konkurencji,  a  Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych 

informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

 

Zawartość oferty: 

 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Wycenę 1 godziny świadczenia usług w postaci warsztatu dietetycznego, 

wyrażonej w złotych polskich w kwocie brutto
  

(zgodnie z załącznikiem nr 1 

do zapytania ofertowego) 

2. Przedstawienie modułów warsztatowych z zakresu warsztatów dietetycznych 

(zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) 

3. Potwierdzenie ukończenia szkoły zgodnej z założeniami programowymi POPŻ 

(zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły, potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem. 

4. Potwierdzenie co najmniej 2 – letniego doświadczenia zawodowego, 

zwłaszcza terapeutycznego (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania 

ofertowego) 

5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych  

z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego).  

6. Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w instytucji 

uczestniczącej w realizacji POPŻ podprogram 2017 (Zgodnie z załącznikiem 

nr 6 do zapytania ofertowego) 

 



10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI. 

 
Justyna Wołoch 

j.woloch@caritas.czest.pl 

tel. 34 368 05 82, 506 394 610 

 

     11. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 
Ofertę zwierającą formularz oferty (załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6) wraz  

z udokumentowanym ww. doświadczeniem oraz ukończeniem szkoły, należy składać 

do końca dnia 11.09.2017 r. w Centrum Administracji i Wolontariatu Caritas 

Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Staszica 14. 

 

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

 

     12. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 
Kryteria formalne: 
– spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 7 zapytania 

ofertowego, 

– złożenie kompletu dokumentów. 

 
Kryteria merytoryczne: 

– Cena ofertowa – 50% 

– Moduły szkoleniowe – 30%  

– Doświadczenie zawodowe – 10%  

– Wykształcenie – 10% 

 

 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

1. Cena ( C ) 50 % 40 punktów 

2. Moduły szkoleniowe (D) 30 % 40 punktów 

3. Doświadczenie zawodowe (D) 10 % 10 punktów 

4. Wykształcenie (W) 10 % 10 punktów 

 

Zasady oceny kryterium „Cena” ( C ) – 50 %. 
 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru: 

           C min 

C = ————— x 50 pkt., 

           C bad. 
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 gdzie: 

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”, 

C min – cena oferty najtańszej, 

C bad.– cena oferty badanej. 

  

Maksymalna ilość punktów – 50 pkt. 

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 50. Pozostałe oferty 

zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wszystkie obliczenia matematyczne 

prowadzone w trakcie oceny kryterium będą wyliczane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

Zasady oceny kryterium „Moduły szkoleniowe” ( D ) – 30%. 
 

W przypadku kryterium „Moduły szkoleniowe”, oferta otrzyma ilość punktów równą 

3 punkty za 1 moduł szkoleniowy, nie więcej jednak niż 30 pkt. 

 

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe” ( D ) – 10%. 
 

W przypadku kryterium „Doświadczenie zawodowe”, oferta otrzyma: 

 

4 punkty, jeżeli wykaże się min. 2 – 4 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku  

dietetyka lub terapeuty zajęciowego prowadzącego warsztaty dietetyczne lub 

pokrewne, 

 

7  punktów jeżeli wykaże się  5 – 8 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 

dietetyka lub terapeuty zajęciowego prowadzącego warsztaty dietetyczne lub 

pokrewne, 

 

10 punktów jeżeli wykaże się 9 i więcej lat doświadczenia zawodowego na 

stanowisku dietetyka lub terapeuty zajęciowego prowadzącego warsztaty dietetyczne 

lub pokrewne, 

 

Zasady oceny kryterium „Wykształcenie” ( W ) – 10%. 
 

W przypadku kryterium „Wykształcenie”, oferta otrzyma: 

 

4 punktów, jeżeli wykaże się wykształceniem zawodowym, 

 

7  punktów jeżeli wykaże się  wykształceniem średnim, 

 

10 punktów jeżeli wykaże się wykształceniem wyższym, 

 

 

 

 

 

 

     



13. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

 

1. Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:  

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) 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. 

 

2. Oferenci,  którzy  są jednocześnie  zatrudnieni  na  podstawie  stosunku  pracy   

w  instytucji uczestniczącej w realizacji POPŻ Podprogram 2017, chyba że nie 

zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY. 
 

Niezwłocznie  po  wyborze  Wykonawcy,  Zamawiający  zawiadamia  Wykonawców,  

którzy złożyli oferty o: 

 

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, i uzasadnieniu jej wyboru. 

b) Odrzuceniu oferty (wraz z uzasadnieniem) w przypadku Wykonawców, których 

oferty zostały odrzucone. 

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym 

etapie bez podania przyczyny. 

 

16. FINANSOWANIE 
 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 

 

 



17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Caritas Archidiecezji 

Częstochowskiej do zawarcia umowy. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej może 

odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

 

 

Do zapytania ofertowego dołączono wzory: 

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty; 

Załącznik nr 2 – wzór formularza „moduły warsztatowe”; 

Załącznik nr 3 – wzór formularza „wykształcenie”; 

Załącznik nr 4 – wzór formularza „doświadczenie; 

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku jednoczesnego zatrudnienia na podstawie   

stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POPŻ. 

 


