Bielsko-Biała, 21.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 3/ES/TG/2018 w ramach Projektu
„Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w
gminach” w ramach działania 4.1 POWER Innowacje społeczne współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zaprasza do składania ofert na
zapytanie dotyczące wyłonienia osoby/podmiotu realizującego ewaluację projektu.

1. Zamawiający
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-18-99-356
REGON: 072316856
KRS: 0000051764
tel. 33 496 52 19
email: sowa@teatrgrodzki.pl
Osoba do kontaktu – Marcin Sowa

2. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV: 79419000—4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
3.1 Projekt
W ramach projektu planuje się stworzenie środowiskowej sieci wparcia dla osób chorujących psychicznie,
stanowiącej element uzupełniający w dotychczasowym systemie lecznictwa i opieki, opartej na działalności
Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia Psychicznego. Celem projektu jest przetestowanie modelu pod tytułem
„Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”, dostępnego pod linkiem
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-wpsychiatrii/. Model wykorzystuje interdyscyplinarne wsparcie osób chorujących psychicznie i ich otoczenia,
uwzględniając różne aspekty pomocy: opiekę dzienną i ambulatoryjną, wsparcie terapeutyczne, oddziaływania
psychospołeczne, reintegrację społeczną i zawodową. Użytkownikami projektu będą również instytucje, których
współpraca jest niezbędna w realizacji środowiskowego wsparcia osób chorujących. Planuje się działania
edukacyjne w instytucjach użyteczności publicznej, w których zostaną wyłonieni Liderzy Zdrowia Psychicznego,
którzy po przeszkoleniu będą edukować swoje środowisko pracy w kwestii zdrowia psychicznego i podejścia do
osoby chorej. Projekt zakłada także działania edukacyjno-profilaktycznie w placówkach edukacyjnych,
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skierowane do dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, a ukierunkowane na poszerzanie świadomości w
obszarze zdrowia psychicznego, higieny i profilaktyki zdrowia. Jest realizowany na terenie woj śląskiego w okresie
od lipca 2018 do grudnia 2020 i obejmować będzie 10 lokalizacji.
3.2 Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja projektu pt. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w
gminach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój realizowanego w okresie sierpień 2018 – grudzień 2020.
3.3 Opis przedmiotu zamówienia
Założenia
Dane niezbędne do oszacowania zakresu ewaluacji:
•

lokalizacje (w nawiasie liczba uczestników z poszczególnych gmin): Bielsko-Biała (100), Porąbka (14),
Szczyrk (14), Czernichów (10), Kozy (10), Wilamowice (10), Jaworze (12), Częstochowa (40), Dąbrowa
Górnicza (40), Piekary Śląskie (20)

•

liczba podmiotów testujących model: 32

•

utworzenie 10 Lokalnych Zespołów Wsparcia Zdrowia Psychicznego

•

wsparcie dla Lokalnych Zespołów Wsparcia Zdrowia Psychicznego: szkolenie edukacyjo-integracyjne,
dwa szkolenia specjalistyczne z obszaru psychiatrii i wsparcia środowiskowego, spotkania superwizyjne

•

40 spotkań edukacyjnych w szkołach

•

przygotowanie aplikacji do tworzenia geneogramów (2018 rok) wykorzystywanej przez pracowników
socjalnych Lokalnych Zespołów Wsparcia Zdrowia Psychicznego

•

przygotowanie portalu zdrowia psychicznego

•

wsparcia dla uczestników projektu: terapia indywidualna, konsultacje lekarza psychiatry, usługi
asystenckie lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, asystent otwartego rynku pracy oraz pakiet
aktywizacyjny ( m.in.: bilety do kina, teatru, basen itp. )
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3.1 Zakres ewaluacji
Celem ewaluacji jest zbadanie skuteczności form i narzędzi, przebieg procesu testowania, analizy przeszkód,
trudności oraz przedstawienia wniosków w zakresie wdrażania modelu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia
psychicznego w gminach”. Ewaluator będzie uzgadniał stosowaną metodologię, zakres oraz częstotliwość i
narzędzia z Instytucją Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju) oraz wnioskodawcą, ale wyniki i wnioski z ewaluacji
będą formułowane niezależnie.
Ewaluacja zostanie przeprowadzona w oparciu o standard ewaluacji minimum opisany w dokumencie „Zasady
ewaluacji projektów deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”
opublikowany w styczniu 2018 r., zawierający ogół wytycznych i założeń metodologicznych ewaluacji projektów
w realizowanych w ramach Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa”. Jednocześnie zaznacza się, iż standardy ewaluacji minimum powinny zostać
dostosowane do specyfiki i założeń projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w
gminach”.
Ewaluacja projektu będzie składała się z trzech etapów:
1. pomiar początkowy – w chwili rozpoczęcia projektu oraz przed rozpoczęciem działań przewidzianych dla
danego uczestnika/rodziny,
2. pomiar śródokresowy – zrealizowany w połowie realizacji projektu oraz w połowie planowanego udziału
danego uczestnika w projekcie,
3. pomiar końcowy – w momencie zakończenia projektu oraz planowanego zakończenia udziału w
projekcie uczestnika/rodziny.
Badaniem obligatoryjnie powinni zostać zarówno uczestnicy projektu i ich rodziny/otoczenie, jak i personel
odpowiedzialny za jego realizację. Jednocześnie zakłada się realizację badań metodami ilościowymi (badania
ankietowe) oraz jakościowymi (wywiady indywidualne i grupowe).
Osobno prowadzone będą tzw. studia przypadku z osobami, które ukończyły ścieżkę wsparcia i osiągnęły
zakładane rezultaty oraz ich nie osiągnęły.
Prowadzone prace badawcze pozwolą na jakościową ocenę prac projektowych. Uzupełnieniem badań
ewaluacyjnych będą wyniki prowadzonego monitoringu, które wykorzystane zostaną do ilościowej oceny
zrealizowanych działań.
Prowadzona ewaluacja projektu ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie jaka jest skuteczność wdrażanego modelu.
Ponadto ma przyczynić się do pozyskania informacji niezbędnych do udoskonalenia modelu i wprowadzenia do
niego modyfikacji umożliwiających jego wykorzystanie w głównym nurcie polityki ochrony zdrowia psychicznego
w Polsce.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji
Zamówienie zostanie zlecone osobie / podmiotowi, dysponującemu przynajmniej pięcioletnim doświadczeniem
w realizacji projektów ewaluacyjnych, ze szczególnym uwzględnienie projektów realizowanych na rzecz grupy
odbiorców podobnych do uczestników niniejszego projektu (szeroko rozumiana grupa osób wykluczonych
społecznie) – sposób weryfikacji: życiorys zawodowy, wykaz zrealizowanych prac

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Październik 2018 do grudzień 2020, województwo śląskie

6. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:
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•

formularz oferty zwierający cenę brutto za realizację etapu badań (łącznie trzy etapy), stanowiący
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

•

wykaz doświadczenia osób realizujących zlecenie

Oferty (skany podpisanych dokumentów lub oryginały) należy przesyłać jedną z poniższych form:

•

mailem na adres sowa@teatrgrodzki.pl z tytułem maila: „oferta dotycząca zapytania 3/ES/TG/2018”,

•

pocztą, kurierem lub osobiście na adres Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul.
Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała w zamkniętej kopercie oznaczonej: „oferta dotycząca zapytania
1/ES/TG/2018” (sekretariat Stowarzyszenia pracuje w dni powszednie, w godzinach 8:00-15:00)

7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 1.10.2018. Liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów lub wpływu na
skrzynkę mailową.

8. Kryteria oceny ofert i informacje o wagach punktowych
Zamawiający podczas oceny ofert zapewni zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Oferentów.
Oferty będą oceniane pod kątem formalnym oraz sumy punktów otrzymanych za kryterium ceny i kryterium
doświadczenia. Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa: formalna, merytoryczna i ocena oferty cenowej
złożonych ofert.

8.1. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
a) Oferta została złożona na wzorze załączonym do oferty (Załącznik nr 1)
b) Oferta została złożona w terminie
Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA.

8.2. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy:
Na ocenę merytoryczną Oferentów składają się analiza doświadczenia osób realizujących zlecenie oraz analiza
koncepcji metodologii przeprowadzenia ewaluacji projektu.
Wyniki oceny merytorycznej
Waga oceny 40%-max 40 pkt.
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

Liczba punktów kandydata
---------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
Liczba punktów kandydata o najwyższej liczbie punktów

Liczba punktów = liczba punktów za doświadczenie + liczba punktów za koncepcję
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Kryteria oceny doświadczenia:
- liczba przeprowadzonych ewaluacji wynoszącą przynajmniej 3 w okresie 5 lat kalendarzowych – 3 punkty
- liczba przeprowadzonych ewaluacji wynoszącą przynajmniej 5 w okresie 5 lat kalendarzowych – 5 punktów
- liczba przeprowadzonych ewaluacji wynoszącą przynajmniej 8 w okresie 5 lat kalendarzowych – 10 punktów
Kryteria oceny koncepcji metodologii przeprowadzenia ewaluacji:
Prosimy wykonawców o przygotowanie krótkiej koncepcji propozycji metodologicznej realizacji zlecenie.
Oceniany będzie dobór grup respondentów, metod i narzędzi ilościowych i jakościowych zgodnie ze standardem
„Zasady ewaluacji projektów deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”.
Ocena będzie zrealizowana w sposób następujący:
- dobór grup respondentów, metod i narzędzi ilościowych i jakościowych nieodpowiadający standardowi – 0
punktów
- dobór grup respondentów, metod i narzędzi ilościowych i jakościowych częściowo odpowiadający standardowi
– 10 punktów
- dobór grup respondentów, metod i narzędzi ilościowych i jakościowych odpowiadający standardowi – 20
punktów

8.3. Ocena oferty cenowej
Wyniki oceny oferty cenowej: 60% – 60 pkt.
Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:
Cena brutto oceny najniższej
--------------------------------------- x 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena złożonej oferty przewyższa kwotę
budżetową).

9. Zawarcie umowy
Umowa na realizację ewaluacji zostanie zawarte bezzwłocznie po wyłonieniu zwycięskich ofert. Wzór umowy
stanowi Załącznik nr 2 do zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia/skrócenia terminu realizacji zamówienia.

10. Pozostałe warunki
1.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji
potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w
wyznaczonym terminie.
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5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcami,
którzy zostaną wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów
umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Zmiany mogą w szczególności dotyczyć data
realizacji umowy, zakresu godzinowego oraz zmian o charakterze nieistotnym z punktu widzenia
przepisów regulujących zasadę konkurencyjności. Ponadto, przewiduje się zmiany do umowy na skutek:

a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmiany istotnych regulacji prawnych;
e) zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
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Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy
.......................................................
Nazwa Oferenta
.......................................................
Adres Oferenta
........................................................
tel., mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/ES/TG/2018 na świadczenie usług ewaluacji projektu, ja niżej
podpisana/y, oferuję realizację powyższego przedmiotu zamówienia za cenę 1:.................PLN (słownie:
.......................................................…) za każdy z trzech etapów ewaluacji projektu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się ze wzorem umowy.
Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykaz doświadczenia w realizacji projektów ewaluacyjnych
Lp

Termin realizacji

Podmiot na rzecz którego realizowano badanie

Opis
przedmiotu
zamówienia
(grupa,
narzędzia, metody, itp.)

Załącznikiem do niniejszej oferty jest koncepcja metodologii ewaluacji projektu.

........................................
Miejscowość, Data

.......................................................................................................
podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do
reprezentacji Oferenta
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Kwota obejmujące wszystkie koszty płacy, w tym również obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP
i FGŚP Zleceniodawcy, w przypadku, gdy zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, lub zawierająca
podatek VAT, w przypadku gdy Zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem podatku VAT
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Załącznik nr 2 Wzór umowy
UMOWA ZLECENIE nr (...)
Zawarta w dniu (…) w Bielsku-Białej pomiędzy:
Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” z siedzibą:
ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-18-99-356, reprezentowanym przez:
Magdalenę Wojtczak – Prezesa Stowarzyszenia
Zwanym dalej Zleceniodawcą
a
Panią/em (…) zamieszkałą/ym (…), PESEL (...), zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą

§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ewaluacji Projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia
psychicznego w gminach” w ramach działania 4.1 POWER Innowacje społeczne, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zakres usług, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
a)

opracowanie koncepcji metodologicznej realizowanych badań w porozumieniu z zamawiającym;

b) przygotowanie formularzy, ankiet i innych narzędzi ewaluacyjnych
c)

przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wśród respondentów

d) zebranie wyników ewaluacji, opracowanie merytoryczne i korektorskie
e)

udział w dwóch spotkaniach weryfikujący wyniki testowania w dwu terytorialnie różnych lokalizacjach
na terenie województwa śląskiego

f)

współpraca ze specjalistami opracowującymi ostateczną wersję
miesięcznie w okresie realizacji Zlecenia).

modelu (średnio

dwie

godziny

3. Usługi będę realizowane na terenie województwa śląskiego, od …. października 2018 do 31 grudnia 2020
roku.
§2
1. Zleceniobiorca wykonuje wymienione w § 1 działania samodzielnie, z należytą starannością - bez
bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany stosować się do wskazówek Zleceniodawcy, co do sposobu wykonania
zlecenia, mając na uwadze w szczególności:
a)

rzetelne, efektywne, bezstronne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,

b) stosowanie się do poleceń Zleceniodawcy, które dotyczą zlecenia, jeżeli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa,
3. przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów p. poż.,
4. wykorzystanie powierzonego mienia oraz urządzeń, sprzętu i materiałów zgodnie
z przeznaczeniem,
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5. prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin i zadań, zgodnie z odrębnymi wytycznymi dotyczącymi realizacji
projektów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§3
Umowę zawiera się na okres od ... 10.2018 r. do 31.12.2020 r.

§4
1. Za wykonanie prac określonych w §1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ….. PLN brutto za przeprowadzenie
każdego z trzech etapów ewaluacji.
2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu po zakończeniu danego etapu ewaluacji, w ciągu 14 dni, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, w zależności od
dostępności środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektu Lidera, otrzymanych z Instytucji
Pośredniczącej.2
2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu po zakończeniu danego etapu ewaluacji. Do kwoty wynagrodzenia
naliczone będą koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Zamawiającego, zgodnie z
zapytaniem ofertowym nr 3/ES/TG/2018.3
3. Płatność końcowa nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru zlecenia przez obie Strony.

§5
Zleceniodawca nie udziela Zleceniobiorcy zgody na powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej bez
wcześniejszego uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

§6
W przypadku niewykonania powierzonego zlecenia lub jego części Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od
umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowych terminów.

§7
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy dotyczące zasad BHP i ppoż. oraz nie posiada przeciwwskazań
lekarskich dotyczących wykonania zlecenia.

§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2
3

Zapis ma zastosowanie w przypadku Zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
Zapis ma zastosowanie w przypadku Zleceniobiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej
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§10
Zleceniobiorca oświadcza, iż jego zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i
innych pomiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie4.

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_______________________
Podpis Zamawiającego

4

_____________________
Podpis Zleceniobiorcy

Nie dotyczy podmiotów gospodarczych, dotyczy jedynie osób realizujących Zlecenie
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