Zapytanie ofertowe nr OWES/INNOWACJA/04
na realizację pakietu innowacji

1. Zamawiający
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13,
NIP: 547-18-99-356
REGON: 072316856
KRS: 0000051764
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, jako instytucja realizująca wraz z liderem oraz partnerem
projekt "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż prowadzone jest postępowanie o wybór wykonawcy pakietu
innowacji na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej.
Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest opracowanie koncepcji realizacji pakietu innowacji dla organizacji, której wniosek
został oceniony pozytywnie i otrzymał możliwość skorzystania z pakietu, wg poniższego opisu.
OPIS ORGANIZACJI i USŁUGI:
Fundacja Krzepki Maluch (adres: ul. Pasieka 5, 43-430 Międzyświeć nr NIP: 5482668198, została
zarejestrowana 13-11-2014
Opis produktu/usługi
Warsztaty CIUCHCIA ZDROWIA (www.ciuchciazdrowia.pl) odpowiada na potrzeby dzieci. Opiera się na
zapobieganiu od najmłodszych lat, zamiast leczeniu przekazując wiedzę o zdrowiu w sposób prosty, ciekawy i
zabawny. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 4-10 lat. Inspiracją był NEWSTART Lifestyle Program dla
dorosłych, Weimar Institute, USA.
Warsztaty CIUCHCIA ZDROWIA dociera z wiedzą dotyczącą holistycznego podejścia do zagadnienia zdrowia
człowieka łącząc naukę z zabawą. Za pomocą barwnych pomocy wizualnych, ciekawych zabaw, pogadanek i
ćwiczeń sprawnościowych zaszczepia w dzieciach pozytywne skojarzenia związane z dbaniem o własne zdrowie.
Wraz z CIUCHCIĄ ZDROWIA dziecko wyrusza w podróż po kolejnych 8 stacjach uczących profilaktyki zdrowotnej i
dobrych nawyków, ze swoim własnym PASZPORTEM KRZEPKIEGO MALUCHA.
Po wesołej zabawie, edukacyjnej rozmowie oraz prostej nauce otrzymuje pieczątkę w PASZPORCIE,
potwierdzającą obecność na danej stacji.
Po zebraniu wszystkich pieczątek i deklaracji prowadzenia zdrowego stylu życia, dziecko otrzymuje CERTYFIKAT
KRZEPKIEGO MALUCHA.
Program został przeprowadzony w wielu placówkach oświatowych na terenie całej Polski, a także poza
granicami kraju. W dalszej perspektywie planujemy wzbogacić CIUCHCIĘ ZDROWIA w specjalny program

warsztatowy skierowany do nauczycieli, by przeprowadzanie wystaw CIUCHCI ZDROWIA było możliwe w każdej
szkole i przedszkolu w ramach zajęć dotyczących profilaktyki prozdrowotnej.
INNOWACYJNOŚĆ USŁUGI:
Najdłużej w małym umyśle pozostaje to, co wywołało najwięcej pozytywnych emocji. Dlatego istotne jest aby z
twarzy małych podróżników nigdy nie znikał uśmiech. Na każdej stacji CIUCHCI ZDROWIA dzieci są angażowane
do twórczej pracy i zabawy edukacyjnej.
Innowacją tego programu jest:
- KOMPLEKS 8 ZASAD - podejście do zdrowia nie tylko jako dieta i sport, ale również jeszcze innych 6 bardzo
ważnych czynników, które dopiero jako całość mogą wspomóc nas w walce o nasze dobre samopoczucie,
- DECYZJE – uczenie dzieci podejmowania odpowiedzialnych decyzji, poprzez odgrywanie scenek.
- NIE-BO – dzieci uczą się jak skutecznie odmawiać poprzez proste zasady asertywności
- FORMA – jest innowacyjna, atrakcyjna i niespotykana wcześniej.
Szkolenie czy kurs, pociągają za sobą te innowacje, ponieważ to właśnie na nich zbudowany jest cały koncept.
OCZEKIWANIA ORGANIZACJI:
Dzięki wsparciu projektu Fundacja mogłaby:
- skonsultować kierunek, tak aby pomysł nie był tylko fajnie wprowadzonym pomysłem, ALE przede wszystkim
aby udało się zrealizować działania mające na celu ekonomizację fundacji.
- opracować program i treść szkolenia dla nauczycieli w pedagogów, wraz z potrzebnymi materiałami
dydaktycznymi. W naszych planach jest stworzenie kursu instruktażowego dla nauczycieli i pedagogów, który
upoważniałby ich do samodzielnego prowadzenia wystaw.
- Opracowany merytorycznie i graficznie kurs edukacyjny dla dzieci, oparty o ciekawe i nowoczesne metody
edukacyjne byłby wspaniałym rozbudowaniem warsztatów CIUCHCI ZDROWIA.
- Kolejnym naszym pomysłem jest wzbogacenie wystawy o zestaw gadżetów promocyjnych, takich jak koszulki,
czy książeczka CIUCHCI ZDROWIA.

3.

Wymagania podstawowe wobec Wykonawcy:
Do zapytania mogą przystąpić osoby/podmioty które:
a) zapoznały się z niniejszym zapytaniem i akceptują jego postanowienia,
b) posiada/ją praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 5 podobnych
zleceń w okresie ostatnich 3 lat (opracowanie strategii rozwoju usługi).

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a) Formularz oferty z podaniem proponowanej ceny brutto – wg załącznika nr 1,
b) zestawienie potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinie zapytania
(udokumentowanie wymogu realizacji co najmniej 5 podobnych usług w okresie ostatnich 3 lat) – wg
załącznika nr 2
c) opis propozycji realizacji pakietu innowacji wg zapytania (Zamawiający nie narzuca formy, w jakiej
Wykonawca zaprezentuje propozycję realizacji pakietu).
d) CV/portfolio wykonawcy

5. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.
a) Wykonawca pakietu innowacji zawrze/ą z Zamawiającym umowę, na podstawie, której przeniesie/są
na Podmiot Ekonomii Społecznej na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa

pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania opracowaniami powstałymi w
wyniku zlecenia w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zezwoli/ą
Podmiotowi Ekonomii Społecznej na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami. Ponadto,
Wykonawca/y wyrazi/ą zgodę na zezwalanie przez Podmiot Ekonomii Społecznej podmiotom trzecim
na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie.
b) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, obejmuje następujące pola eksploatacji:
- utrwalanie;
- zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych;
- wprowadzanie do pamięci komputera;
- wprowadzanie do obrotu;
- najem i użyczenie;
- publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
c) Z chwilą zaakceptowania zrealizowanego pakietu innowacji Podmiot Ekonomii Społecznej nabywa
prawo własności do opracowań, w tym nośników, na których je umieszczono.
d) Wykowanwca/y zobowiązuje/ją się do nie zgłaszania względem Zamawiającego ani Podmiotu
Ekonomii Społecznej roszczeń związanych z naruszenie autorskich praw majątkowych do opracowań
wynikających ze zlecenia.
e) Wykowanwca/y ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, Podmiotu Ekonomii
Społecznej i osób trzecich w przypadku, gdyby opracowania wynikające ze zlecenia naruszało prawa
osób trzecich.

6. Dodatkowe informacje:




Wynagrodzenie jest finansowane w ramach „OWES subregionu południowego” który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie
9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej
Termin realizacji zlecenia – do 15.07.2018 r.

Proszę o przedstawienie Pana/i oferty cenowej na ww. zakres zlecenia oraz dołączenie dokumentów zgodnie z
pkt. 4.
Dokumenty należy składać mailowo na adres owes@teatrgrodzki.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w
terminie: do dnia 03.04.2018 r. do godziny 16.00

7. Kryteria oceny:
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium:
- 30% cena.
- 20% doświadczenie w zakresie realizacji podobnych usług w okresie ostatnich 3 lat (opracowanie strategii
rozwoju usługi) – poza wymagane 5 podmiotów
- 50% propozycja realizacji pakietu innowacji (w formie opisu; zaproponowane narzędzia pracy,

zaproponowana ilość spotkań, szkoleń, harmonogram realizacji, zespół roboczy, określenie efektu realizacji
pakietu, inne szczegóły istotne z punktu widzenia realizacji zlecenia itp.).
Każde z kryterium punktowane jest w skali 10 stopniowej. Oferta, która w kryterium „propozycja realizacji
pakietu innowacji” uzyska mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów zostaje odrzucona.

Załącznik nr 1
OFERTA
na realizację pakietu innowacji
nr OWES/INNOWACJA/04
Nazwa Wykonawcy: ……….………………………………………………………………………………..,
Cena brutto za realizację pakietu wg powyższego zapytania: ………..……….………………. zł.
W załączeniu przedkładam propozycję realizacji pakietu innowacji.
Ponadto oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu wymagania dotyczące wykonawcy tj. wykonanie co
najmniej 5 podobnych realizacji w okresie ostatnich 3 lat (opracowanie strategii rozwoju usługi - potwierdzone
zestawieniem składanym do niniejszej oferty, wg zał. nr 2).
Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:
a) Nie jestem powiązany 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:

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.
b) posiadam uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia lub będę dysponować
osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
c) Posiadam odpowiednie doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym zlecenia, na które składana
jest oferta (udokumentowane w postaci CV/portfolio).
d) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu.
e) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
f)
Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny niezbędny do wykonania zleconej usługi.
Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż powyższe dane są
zgodne z prawdą.

…………………………………………………..
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Lp.

Nazwa podmiotu

Opis zrealizowanej usługi

numer telefonu do podmiotu
(w celu weryfikacji zadowolenia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

…………………………………………
Podpis Wykonawcy

