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browa Górnicza, dn. 23.05.2011 r.

Zaproszenie do z enia oferty na wiadczenie us ugi monitoringu i ewaluacji w projekcie
pt. „Wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie skim”

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (dalej: Zamawiaj cy) realizuje projekt pt.
„Wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie skim” (dalej:
projekt) wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. Fundacja
zobowi zana jest do wys ania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców oraz upublicznienia zapytania ofertowego w siedzibie oraz na stronie internetowej
Fundacji. Fundacja wybiera najkorzystniejsz  spo ród z onych ofert.

W zwi zku z powy szym zapraszamy do wspó pracy i z enia oferty na przeprowadzenie us ugi
monitoringu i ewaluacji projektu. Wykonawca zobowi zany b dzie m.in. do realizacji nast puj cych
dzia :

I. Badanie rezultatów mi kkich, warto ci dodanej oraz zadowolenia Uczestników/Uczestniczek
projektu, w szczególno ci poprzez:

a) wywiady osobiste z kadr  zarz dzaj  projektem – comiesi czne, formu a otwarta, dwóch
pracowników w ka dym miesi cu – cznie 48 wywiadów

b) przeprowadzenie ewaluacyjnego poszkoleniowego badania ankietowego (szkolenie z zasad
równo ci szans kobiet i m czyzn dla kadry zarz dzaj cej projektem) – 4 ankiety

c) analiz  formularzy obserwacji sta ystów przygotowanych przez opiekunów sta ystów w
Instytucie Spawalnictwa – dwukrotnie za ka dy miesi c trwania sta u w odniesieniu do
ka dego/ka dej Uczestnika/Uczestniczki sta u – cznie 60 formularzy

d) badanie ankietowe pracowników MSP odbywaj cych sta e w Instytucie Spawalnictwa –
dwukrotna ankieta papierowa – na pocz tek i na koniec sta u – cznie 20 ankiet
pocz tkowych oraz 20 ankiet ko cowych

e) badanie ankietowe pracowników Instytutu Spawalnictwa odbywaj cych sta e w MSP –
dwukrotna ankieta papierowa – na pocz tek i na koniec sta u – cznie 10 ankiet
pocz tkowych oraz 10 ankiet ko cowych
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f) wywiad telefoniczny przeprowadzony w ród MSP przyjmuj cych i deleguj cych
sta ystów w ramach projektu przeprowadzony na pocz tku uczestnictwa w projekcie oraz
po zako czeniu uczestnictwa (1-3 m-c po zako czeniu uczestnictwa) – cznie 10
wywiadów pocz tkowych i 10 wywiadów po zako czeniu

II. Przygotowywanie opinii eksperckich, w szczególno ci w zakresie:
a) weryfikacji Indywidualnych cie ek Sta u przygotowanych dla ka dego/ka dej

Uczestnika/Uczestniczki projektu pod wzgl dem ich:
wykonalno ci w projekcie
wykonalno ci przez przedsi biorc  poza projektem w krótkim czasookresie
wykonalno ci przez przedsi biorc  poza projektem w d ugim czasookresie

Opinia ekspercka ma obj  ka  Indywidualn cie  – cznie 20 opinii eksperckich
b) weryfikacji ekonomicznej wykonalno ci rozwi za  zaproponowanych przez pracowników

Instytutu Spawalnictwa podczas sta u – cznie 10 opinii
III. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników/Uczestniczek projektu

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników/Uczestniczek b dzie zwi zane z dost pem do
bazy danych Uczestników/Uczestniczek projektu oraz wprowadzaniem odpowiednich informacji
do aplikacji PEFS. Odpowiednie dane b  wprowadzane do aplikacji na bie co oraz po
zako czeniu udzia u danej osoby w projekcie. Prawid owo  informacji zawartych w bazie
danych projektu (zbieranych na etapie rekrutacji) b dzie dodatkowo weryfikowana w oparciu o
dokumenty rekrutacyjne w celu zapewnienia pe nej staranno ci w przekazie danych do IP (Urz d
Marsza kowski Województwa skiego). Pliki z danymi b  za czane do cyklicznych
informacji przekazywanych we wnioskach o p atno . Dzia ania zwi zane z przetwarzaniem
danych osobowych b  realizowane w oparciu o odpowiednie upowa nienie wystawiane
imiennie na pracownika Podmiotu Monitoruj cego przez osob  odpowiedzialn  za realizacj
projektu. Podmiot ten zobowi zuje si  do zachowania poufno ci danych i stosowania wszystkich
zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133
poz. 883 z pó n. zm.).

IV. Przygotowywanie cz ci merytorycznej do wniosków o p atno
Przygotowanie cz ci merytorycznej wniosków o p atno  b dzie dotyczy  punktów: post p
rzeczowy realizacji projektu, planowany przebieg realizacji projektu do czasu z enia kolejnego
wniosku, informacja na temat problemów / trudno ci zwi zanych z realizacj  projektu oraz
za cznika nr 2.
Zakres informacji b dzie obejmowa :

liczb  Uczestników/Uczestniczek korzystaj cych ze wsparcia / Uczestników/Uczestniczek,
którzy zako czyli udzia  w projekcie / osób, które przerwa y udzia  w projekcie
dzia ania projektowe w okresie od pocz tku realizacji projektu oraz od ostatniego
przekazanego do IP wniosku o p atno
zgodno  z harmonogramem projektu
bariery w realizacji projektu wraz z podj tymi dzia aniami prewencyjnymi
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przeprowadzone kontrole projektu przez podmioty zewn trzne (w tym IP)
prognoza na kolejny okres sprawozdawczy.

V. Wsparcie merytoryczne Zamawiaj cego w dzia aniach projektowych
Do wiadczenie Wykonawcy w realizacji programów pomocowych b dzie s o kadrze
projektu na etapie jego realizacji w zakresie m.in.:

opiniowania i ka dorazowo weryfikacji wzorów materia ów promocyjnych
opiniowaniu i ka dorazowo weryfikacji wzorów dokumentów rekrutacyjnych
opiniowaniu i ka dorazowo weryfikacji pozosta ych dokumentów projektu w zakresie ich
wizualizacji
bie ce konsultacje i pomoc przy realizacji projektu pod wzgl dem zgodno ci z dokumentami
PO KL.

Wynagrodzenie p atne b dzie ratami w okresach miesi cznych w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  odroczenia wyp aty wynagrodzenia w przypadku
opó nie  w otrzymaniu rodków na realizacj  projektu od Urz du Marsza kowskiego Województwa

skiego. Wykonawcy w takim przypadku nie przys uguj  odsetki od nieterminowego uregulowania
atno ci i jakiekolwiek roszczenia.

Czas trwania projektu: od 01.06.2011 r. do 31.05.2013 r.
Ilo  miesi cy: 24
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych.
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.

Zamówienie realizowane b dzie w okresie od 01.06.2011 r. do 31.05.2013 r.

Wykonawca musi zaakceptowa  nast puj ce zapisy umowy:
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo wgl du do dokumentów, w tym dokumentów

finansowych Wykonawcy zwi zanych z realizacj  umowy na prowadzenie monitoringu i
ewaluacji projektu.

2. Wykonawca zobowi zany jest do przechowywania dokumentacji zwi zanej z realizacj
umowy na prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób
zapewniaj cy dost pno , poufno  i bezpiecze stwo oraz do informowania Zamawiaj cego
o miejscu archiwizacji dokumentów zwi zanych z ww. umow .

3. Strony zobowi zane s  w okresie trwania umowy na prowadzenie monitoringu i ewaluacji
projektu oraz co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r. do zachowania w poufno ci informacji
uzyskanych w zwi zku z realizacj  przedmiotowej umowy.

Dokonuj c wyboru Wykonawcy, Zamawiaj cy b dzie si  kierowa czn  cen  brutto za wykonanie
ca ci zamówienia okre lonego w niniejszym Zaproszeniu – waga kryterium: 100%.
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Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odst pienia od zawarcia umowy na realizacj  zamówienia
obj tego niniejszym Zaproszeniem, w przypadku gdy cena brutto najkorzystniejszej spo ród

onych ofert wykracza poza warto ci przyj te w bud ecie projektu.

O zamówienie mo e ubiega  si  Wykonawca, który:
1. Prowadzi dzia alno  odpowiadaj  niniejszemu zamówieniu.
2. Znajduje si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.
3. Posiada potencja  techniczny niezb dny do wykonania zamówienia.
4. Posiada polis  ubezpieczeniow  od odpowiedzialno ci cywilnej w zwi zku z prowadzon

dzia alno ci  o sumie ubezpieczeniowej minimum 100.000 z .
5. Posiada minimum 4 lata do wiadczenia w ewaluacji i/lub monitoringu projektów, na

podstawie zestawienia zrealizowanych us ug.
6. Zrealizowa  us ugi podwykonawcze dotycz ce ewaluacji i/lub monitoringu w minimum 5

projektach wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego potwierdzonych
referencjami.

7. Zrealizowa  przynajmniej jedn  us ug  dotycz  ewaluacji i/lub monitoringu, której wyniki
 szeroko znane, tzn. zosta y wydane w formie publikacji ksi kowej w ilo ci egzemplarzy co

najmniej 100 sztuk.
8. W ostatnich 3 latach zrealizowa  us ugi dotycz ce ewaluacji i/lub monitoringu o cznej

warto ci wynosz cej minimum 360.000,00 z  brutto.
9. Zapewni, e kierowa  zespo em monitoruj cym b dzie osoba z minimum 4 letnim

do wiadczeniem w zarz dzaniu ewaluacj  i/lub monitoringiem projektów oraz wyda a
minimum 10 artyku ów w publikacjach recenzowanych – wymagana pisemna deklaracja
posiadanych kwalifikacji oraz mo liwo ci realizacji zlecenia.

Informacje dodatkowe o dokumentach, jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w celu potwierdzenia
spe nienia warunków ubiegania si  o zamówienie:

1. wiadczenie o spe nieniu warunków wynikaj cych z Zaproszenia.
2. Aktualny odpis z w ciwego rejestru albo za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci

gospodarczej, potwierdzaj ce dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie obj tym
przedmiotem zamówienia oraz zawieraj cy nazwisko osoby (osób) uprawnionych do
reprezentowania firmy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania oferty.

3. wiadczenie o ustanowieniu pe nomocnika do reprezentowania w post powaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy (je eli
dotyczy),
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4. Wykaz zlece  obejmuj cych przeprowadzenie ewaluacji i/lub monitoringu z podaniem daty
ich wykonania oraz wskazaniem projektu wspó finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego, realizowanego w ramach PO KL.

5. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno ci cywilnej w zwi zku z
prowadzon  dzia alno ci  o sumie ubezpieczeniowej minimum 100.000z . po wiadczonej „za
zgodno  z orygina em”.

6. Po wiadczone „za zgodno  z orygina em” minimum 5 referencji potwierdzaj cych
zrealizowanie us ug podwykonawczych dotycz cych ewaluacji i/lub monitoringu w minimum
5 projektach wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

7. Wykaz publikacji wyników minimum jednej ewaluacji i/lub monitoringu w ilo ci egzemplarzy
co najmniej 100 sztuk oraz minimum jedna przyk adowa publikacja w wersji papierowej
spe niaj ca te wymagania.

8. Wykaz zrealizowanych us ug dotycz cych ewaluacji i/lub monitoringu w ostatnich 3 latach
na kwot  minimum 360.000,00 z  brutto

9. Pisemna deklaracja posiadanych kwalifikacji wraz z deklaracj  mo liwo ci realizacji zlecenia
osoby/osób posiadaj cej/cych do wiadczenie w kierowaniu zespo em monitoruj cym i/lub
ewaluuj cym projekty wspó finansowane z Europejskiego Funduszu Spo ecznego wraz z
yciorysem/ami zawodowym/i tej/tych osoby/osób.

Opis sposobu dokonywania oceny spe nienia przez Wykonawc  warunków ubiegania si  o
zamówienie:

Spe nianie warunków b dzie oceniane na podstawie z onych o wiadcze  i dokumentów
wymaganych w celu potwierdzenia spe nienia warunków. Ocena b dzie dokonywana na
zasadzie spe nia/nie spe nia.

Informacje dodatkowe:

Opis sposobu przygotowania oferty, zwanej „ofert ”.
1. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  sam lub jako partner w konsorcjum.
2. Oferta powinna by  sporz dzona w jednym egzemplarzu, w j zyku polskim pismem

maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub r cznie, czytelnie lub literami
drukowanymi.

3. Ofert  nale y sporz dzi  i z  w sposób zapewniaj cy jego integralno  i poufno  -
zaleca si  trwa e spi cie (zszycie), zapobiegaj ce mo liwo ci dekompletacji zawarto ci
oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.

4. Zamawiaj cy zaleca, aby oferta by a z ona w nieprzejrzystej, zamkni tej kopercie
(opakowaniu), która b dzie zaadresowana do Zamawiaj cego i b dzie posiada  oznaczenie:
„Oferta na przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji w projekcie „Wsparcie transferu wiedzy
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w dziedzinie spawalnictwa w województwie skim” realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapita  Ludzki”.

5. Poza oznaczeniami podanymi wy ej koperta powinna posiada  nazw  i adres Wykonawcy,
aby mo na by o odes  ofert  w przypadku stwierdzenia jej opó nienia.

6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obci aj  wy cznie Wykonawc .
7. Oferta oraz wszystkie za czniki wymagaj  podpisu osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osob /osoby uprawnione do sk adania
cywilnoprawnych o wiadcze  woli ze skutkiem zaci gania zobowi za  w imieniu
Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami
prawa.

8. Je eli oferta i za czniki zostan  podpisane przez upowa nionego przedstawiciela
Wykonawcy - osoba inna ni  okre lona w odpisie z w ciwego rejestru lub za wiadczeniu o
wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wówczas nale y do czy  w ciwe
umocowanie prawne do sk adania cywilnoprawnych o wiadcze  woli ze skutkiem zaci gania
zobowi za  w imieniu Wykonawcy.

9. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawcy ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy.
11. Dla u atwienia ofert  mo na sporz dzi  wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 1 do

niniejszego Zaproszenia.

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy lub te  odst pienie od
post powania bez podania przyczyn.

Miejsce i termin sk adania ofert:
browa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a, pok. nr 103 (Sekretariat)

do 30.05.2011 r. do godz. 10:00
Oferty z one po tym terminie nie b  brane pod uwag  przy wyborze Wykonawcy.
Dopuszcza si  osobiste z enie ofert przez Wykonawców u Zamawiaj cego lub za po rednictwem
przesy ki pocztowej lub kurierskiej, przy czym za termin z enia oferty przyjmuje si  termin jej
fizycznego wp yni cia do Zamawiaj cego. Nie dopuszcza si  innych ni  ww. forma sk adania ofert.
Oferty z one za po rednictwem poczty elektronicznej, faks itp. nie b  brane pod uwag  przy
dokonywaniu wyboru Wykonawcy zamówienia.

Otwarcie ofert nast pi w dniu 30.05.2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiaj cego, pok. 107.

Osob  upowa nion  do udzielenia odpowiedzi w zakresie obj tym zaproszeniem jest:
Mariusz Smurzy ski, tel. 32 764 22 98 w. 46, e-mail: m.smurzynski@frapz.org.pl

mailto:m.smurzynski@frapz.org.pl
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Za cznik nr 1 do Zaproszenia
............................................................................................
Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)
............................................................................................
NIP, REGON

OFERTA
NA PRZEPROWADZENIE MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU

„Wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie skim”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki

Nawi zuj c do zaproszenia Zamawiaj cego – Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
z dnia 23.05.2011 r. na przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu, sk adam ofert
w przedmiotowym post powaniu.

1. Oferuj  wykonanie przedmiotu zamówienia:
a) za cen brutto (z podatkiem VAT) ogó em - ........................... z , s ownie: ........................................

........................................................................................
cena netto ogó em - ................................z , s ownie: ....................................................................
.................................................................................
podatek VAT - ....................................... z

b) za cen brutto (z podatkiem VAT) na miesi c - ...........................z , s ownie: ...................................
........................................................................................

cena netto na miesi c - ................................z , s ownie: ..............................................................
.................................................................................
podatek VAT - ....................................... z

2. wiadczam, e spe niam wszystkie warunki udzia u w post powaniu szczegó owo okre lone
w Zaproszeniu.

3. Celem umo liwienia wymiany informacji udost pniam nast puj ce dane:
a. nr tel.: .................................................. ,
b. nr fax.: .................................................. ,
c. adres e-mail: .................................................. .

4. wiadczam, e ca a oferta sk ada si  z ......... stron, w tym z niniejszej oferty oraz:
wiadczenia o spe nieniu warunków wynikaj cych z zaproszenia.

Aktualnego odpisu z w ciwego rejestru albo za wiadczenia o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, potwierdzaj cego dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie
obj tym przedmiotem zamówienia oraz zawieraj cego nazwisko osoby (osób) uprawnionych
do reprezentowania firmy, wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania oferty.

wiadczenia o ustanowieniu pe nomocnika do reprezentowania w post powaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy (je eli
dotyczy),
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Wykazu zlece  obejmuj cych przeprowadzenie ewaluacji i/lub monitoringu z podaniem daty
ich wykonania oraz wskazaniem projektu wspó finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego, realizowanego w ramach PO KL.
Kserokopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno ci cywilnej w zwi zku z prowadzon
dzia alno ci  o sumie ubezpieczeniowej minimum 100.000z . po wiadczonej „za zgodno  z
orygina em”.
Potwierdzonych „za zgodno  z orygina em” minimum 5 referencji potwierdzaj cych
zrealizowanie us ug podwykonawczych dotycz cych ewaluacji i/lub monitoringu w minimum
5 projektach wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego.
Wykazu publikacji wyników minimum jednej ewaluacji i/lub monitoringu w ilo ci
egzemplarzy co najmniej 100 sztuk oraz minimum jednej przyk adowej publikacji w wersji
papierowej spe niaj cej te wymagania.
Wykazu zrealizowanych us ug dotycz cych ewaluacji i/lub monitoringu w ostatnich 3 latach
na kwot  minimum 360.000,00 z  brutto
Pisemnej deklaracji posiadanych kwalifikacji wraz z deklaracj  mo liwo ci  realizacji
zlecenia osoby/osób posiadaj cej/cych do wiadczenie w kierowaniu zespo em monitoruj cym
i/lub ewaluuj cym projekty wspó finansowane z Europejskiego Funduszu Spo ecznego wraz
z yciorysem/ami zawodowym/i tej/tych osoby/osób.

5. Za cznikami do niniejszej oferty s  nast puj ce dokumenty, które nie by y wymagane przez
Zamawiaj cego, a s  istotne dla przebiegu post powania;
a. ...................................................,
b. ...................................................,
c. .................................................. .

Miejscowo  i data : ...................................

.......................................................................................
Podpis osoby - osób upowa nionych do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy


