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Nasze wsparcie – Twoja samodzielność 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie rozwoju 

ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli. 

I. Zamawiający 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Konrada Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Alan Klancewicz – tel. (58) 342-31-63, e-mail: alan.klancewicz@mopr.gda.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia punktu odbioru i renowacji mebli na terenie 

miasta Gdańska. 

1. Szczegółowe warunki: 

a) Podniesienie kompetencji zawodowych min. 4 osób z grupy zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (mieszkańcy Gdańska) w zakresie renowacji mebli –  

min. 20 godz. szkolenia, w tym min. 16 godz. praktycznych (szkolenie grupowe), 

b) Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli obejmuje: 

 zabezpieczenie odpowiedniej powierzchni magazynowo-warsztatowej; 

 prowadzenie infolinii służącej zgłaszaniu chęci oddania mebli w godz. pracy 

punktu; 

 zabezpieczenie punktu w materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania usługi; 

 zabezpieczenie animatora pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym (min. 100 godz.); 

 zapewnienie personelu min. 2 osoby z grupy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej, szkolenie BHP); 

 pozyskiwanie mebli od darczyńców, dokonywanie wstępnej oceny stanu 

technicznego mebli i ekonomii prac renowacyjnych; 

 renowacja mebli (min. 20 sztuk w tym: wersalki/kanapy, fotele tapicerowane, 

krzesła, szafy, regały, komody, stoły), polegająca m.in. na wymianie zniszczonej 

tapicerki, wyczyszczeniu, sklejeniu i pomalowaniu/lakierowaniu mebli; 

 zabezpieczenie transportu mebli do osób potrzebujących (w uzasadnionych 

wypadkach również od darczyńców); 

 przekazanie odnowionych mebli osobom potrzebującym (min. 20 sztuk) przy 

ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi w poszczególnych CPS (1 - 9); 

c) Koordynacja i monitorowanie realizacji zadania. 

2. Wymagania kadrowe: 

Animator pracy/koordynator: 

Zakres czynności: dokonanie rekrutacji beneficjentów, pobudzanie aktywności społecznej  

i zawodowej, motywowanie do pracy nad własnym rozwojem, koordynacja i monitorowanie 

realizacji zadania. 
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Wymagania: 

Wykształcenie: min. średnie, min. 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi 

społecznie. 

Personel (min. 2 os.) - osoby z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym: 

a) bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy; 

b) młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy w celu przygotowania 

zawodowego; 

c) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

3. Termin realizacji: od 5 października 2017 r. do 14 grudnia 2017 r. Prowadzenie Punktu -  

5 dni w tygodniu x min. 5 godz. dziennie (w tym min. 1 dzień w tyg. w godz. 14.00 - 19.00). 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej1 tj.: 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651 z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 CIS i KIS; 

 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.); 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź 

dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 

komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21 z późn. zm.); 

 spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora 

publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

IV. Kryteria wyboru oferty 

1. Cena brutto całości zamówienia – 60% 

2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji projektów/zadań z zakresu rozwoju 

ekonomii społecznej – 20% 

3. Czas otwarcia punktu – 20% 

Sposób oceny oferty: 

Kryterium CENA (C) – 60% 

a) Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 60 punktów. 

b) Maksymalna liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowana ceną. 

c) Cena oferty jest ceną brutto. 

d) Liczba punktów wg kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru:  

 

                                                           
1 Zgodnie z definicją zawartą w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów, nr MR/H/2014-2020/13(3)/10/2016 
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najniższa cena ofertowa 

C = ------------------------------------ x 100 x 60% = liczba punktów 

cena badanej oferty 

 

Kryterium DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY W REALIZACJI PROJEKTÓW/ZADAŃ Z ZAKRESU 

ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ (D) – 20% 

a) Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium może wynieść 20 punktów. 

b) Maksymalną liczbę punktów otrzyma najkorzystniejsza oferta pod względem 

doświadczenia Wykonawcy w realizacji projektów/zadań z zakresu rozwoju ekonomii 

społecznej. 

c) Zamawiający będzie punktował doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat zgodnie  

z Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego w następujący sposób: 

Brak doświadczenia – 0 pkt 

Realizacja jednego programu/zadania – 5 pkt 

Realizacja 2 - 3 programów/zadań – 10 pkt 

Powyżej 3 programów/zadań – 20 pkt. 

 

Kryterium CZAS OTWARCIA PUNKTU NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA (G) – 20% 

a) Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium może wynieść 20 punktów. 

b) Maksymalną liczbę punktów otrzyma najkorzystniejsza oferta pod względem liczby 

godzin/tydz. funkcjonowania punktu. 

c) Zamawiający będzie punktował w następujący sposób: 

 25 godz./tydz. – 0 pkt 

 powyżej 25 do 30 godz./tydz. - 5 pkt 

 powyżej 30 do 35 godz./tydz. - 10 pkt 

 powyżej 35 godz./tydz. – 20 pkt 

Łączna liczba punktów przyznana wykonawcy wg wszystkich kryteriów obliczona 

zostanie wg wzoru: 

P = C + D + G 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie; 

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium CENA; 

D – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium DOŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY; 

G – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium CZAS OTWARCIA PUNKTU. 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną liczbą punktów. 

V. Wymagania w stosunku do ofert 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Kompletna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać opracowana na 

formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 

VI. Dodatkowe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia z uwagi na 

ograniczone środki finansowe a także do rezygnacji z zamówienia bez podania 

przyczyn przed podpisaniem umowy. 

3. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji  

i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie 

realizacji zamówienia. 
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VII. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z innymi 

wymaganymi załącznikami. Ofertę składaną w formie elektronicznej powinny 

stanowić podpisany i zeskanowany formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz inne 

wymagane, zeskanowane dokumenty. 

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2017 r. do godz. 12:00: 

a) w kancelarii MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A; 

b) pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 

Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk; 

c) w formie elektronicznej na adres: alan.klancewicz@mopr.gda.pl. 

Decyduje data wpływu. Oferty złożone w innej formie lub po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2. Ofertę należy opakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego wraz  

z dopiskiem: „Rozwój ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru  

i renowacji mebli”. 

3. Otwarcie i odczytanie ofert nastąpi w dniu 29 września 2017 r. o godz. 12.15.  

w MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (pok. 302). 

4. O wyborze oferty powiadomimy Państwa do dnia 3 października 2017 r. drogą 

telefoniczną lub elektroniczną. 

5. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą – do dnia  

5 października 2017 r. 

VIII. Załączniki 

Wzór formularza ofertowego 


