Gdańsk, 22.10.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr 5/AD/POPT/2015

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r.
poz. 349)
Kierujący zapytanie:
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
KRS 0000398498,
NIP 583-315-17-48,
zwany dalej Zamawiającym

I.

Przedmiot zamówienia
Badanie w zakresie skali i charakteru problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w odniesieniu do efektów zrealizowanych
działań rewitalizacyjnych w miastach OMG-G-S oraz prognoz w tym zakresie. Badanie realizowane
będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia nie więcej niż 53.500,00 PLN brutto.

II.

Opis przedmiotu zamówienia
Badanie obejmuje następujący zakres:
 Korelacja działań rewitalizacyjnych z poziomem zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w OMG-G-S.
 Grupy doświadczające zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarach
zdegradowanych wraz z charakterystyką (m.in. długotrwałe bezrobocie i bierność
zawodowa, przemoc, os. starsze, niepełnosprawne, zaburzenia psychiczne, rodziny z
problemami opiekuńczo-wychowawczymi i wychowankowie pieczy, uzależnienia,
więźniowie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, imigranci, LGBT).
 Działania (identyfikacja) w zakresie rewitalizacji, które nie były dofinansowane ze środków
UE.
 Skuteczność i efektywność działań w zakresie polityki rewitalizacyjnej na rzecz poprawy
sytuacji społecznej tj. przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
 Trendy i prognozy w zakresie działań rewitalizacyjnych.
 Rekomendacje, strategie, plany w zakresie działań rewitalizacyjnych.

Metody przeprowadzenia badania:
 Desk research: Analiza danych zastanych w tym m.in. Dane GUS, dane innych badań,
statystyki, Strategie i Programy (m.in. Lokalne Programy Rewitalizacji), projekty
zrealizowane w poprzednim okresie programowania, obszary wyznaczone przez władze
lokalne do rewitalizacji w obecnym okresie (m.in. na podstawie raportów z delimitacji i
LPR-ów), inne dokumenty.
 Zogniskowane wywiady grupowe (focusy): tematyczne poświęcone skuteczności
(efektów) zrealizowanych działań w zakresie rewitalizacji, pokazujące efekt zmiany –
minimalna liczba wywiadów: 1 szt*. na każdą lokalizację wskazaną przez Oferenta.
 Indywidualne wywiady z realizatorami projektów rewitalizacyjnych: wywiady poświęcone
przede wszystkim rekomendacjom zmian, ocenie systemu wsparcia, prognozom (udział
zarówno polityków lokalnych, regionalnych, instytucji i organizacji pomocy i integracji
społecznej, przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej itp) – minimalna liczba
wywiadów: 2 szt*. – przedstawiciel JST i NGO na każdą lokalizację.
 Indywidualne wywiady z ekspertami i osobami kluczowymi: wywiady poświęcone przede
wszystkim rekomendacjom zmian, ocenie systemu wsparcia, prognozom (udział zarówno
polityków lokalnych, regionalnych, instytucji i organizacji pomocy i integracji społecznej,
przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej itp) – minimalna liczba wywiadów: 1
szt*. na każdą lokalizację.
 Wywiady z osobami doświadczającymi ubóstwa lub wykluczenia społecznego (odbiorcy
wsparcia) – ocena skuteczności i efektywności oraz rekomendacje zmian – minimalna
liczba wywiadów: 5 szt*. na każdą lokalizację.
*szt. oznacza wywiad dla niepowtarzających się osób.
Obszar objęty badaniem:
 Miasta OMG-G-S, które realizowały działania z zakresu rewitalizacji (zarówno w formie
projektów dofinansowanych ze środków UE, jak i innych źródeł). Minimalny zakres
obejmie lokalizacje/miasta: Gdańsk, Gdynię, Tczew, Wejherowo.
 Gminy i powiaty OMG-G-S, które realizowały działania z zakresu rewitalizacji bez
dofinansowania UE.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z badania wykonany wg przekazanych przez
Zamawiającego wytycznych dot. grafiki i wizualizacji. Ostateczna wersja raportu tj. zatwierdzona przez
Zamawiającego zostanie przekazana w wersji elektronicznej (plik otwarty oraz plik PDF) oraz
papierowej: wydruk kolorowy, okładka z folii + grzbiet (dopuszczalne m.in. bindowanie, szycie) – 30
egzemplarzy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania grup focusowych oraz ekspertów i osób kluczowych,
których udział Wykonawca zobligowany będzie uwzględnić w badaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji przedstawionych przez Oferenta lokalizacji (ponad
określone minimum), w tym do rekomendowania wybranych miejsc, a także do weryfikacji
zidentyfikowanych działań rewitalizacyjnych zrealizowanych bez dofinansowania UE.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania postępów realizacji zamówienia, a także
podejmowania z Wykonawcą uzgodnień zmierzających w kierunku uszczegółowienia lub uogólnienia
wybranych części opracowania.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka
III.

Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia br.
IV.

Zawartość oferty
1.

2.
V.

Oferent złoży ofertę Zamawiającemu według dołączonego załącznika nr 2 wraz z
dołączonym opisem koncepcji opracowania badania, która będzie uwzględniała również
koncepcję raportu oraz opisem dorobku zawodowego ekspertów (warunek udziału w
postępowaniu – pkt. V). Opis powinien umożliwić Zamawiającemu odniesienie
przedstawionych propozycji do kryteriów oceny.
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – według załącznika nr 1.

Warunki udziału w postępowaniu
1.

Posiadanie w zespole wykonującym badanie przynajmniej jednego eksperta z zakresu polityki
społecznej oraz przynajmniej jednego eksperta z zakresu rewitalizacji.

Do oferty należy dołączyć opis dorobku zawodowego ekspertów.

VI.

Ocena ofert

1. Kryteria oceny:
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących dwóch
kryteriów:
a) Cena brutto – 10%
b) Koncepcja opracowania badania – 90%. Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty za:
 Kompletność koncepcji w doniesieniu do celów zamówienia – max. 15 pkt. (15 pkt.
oznacza, że przedstawiona koncepcja obejmuje wszystkie istotne zagadnienia, 10 pkt
– że obejmuje większość istotnych zagadnień, 5 pkt. – że obejmuje w pewnym stopniu
istotne zagadnienia, 0 pkt. – nie obejmuje żadnych istotnych zagadnień tj. jest
niezgodna z celem/celami zamówienia)
 Przedstawiona metodologia – max. 15 pkt. (15 pkt. oznacza, że przedstawiona
metodologia obejmuje wszystkie wskazane w zamówieniu metody, a w każdym z
wywiadów zaproponowano wartości wyższe od minimalnych, 10 pkt – że obejmuje
wszystkie wskazane w zamówieniu metody, a w każdym z wywiadów zaproponowano
wartości co najmniej minimalne, 5 pkt. – że obejmuje min. 4 wskazane w zamówieniu
metody w tym desk research, a w każdym z wywiadów zaproponowano wartości co
najmniej minimalne, 0 pkt. – obejmuje mniej niż 4 wskazane w zamówieniu metody.
 Obszar objęty badaniem – max. 15 pkt. (15 pkt. – obszar co najmniej minimalny
określony w przedmiocie zamówienia + 5 innych lokalizacji z terenu OMG-G-S, 10 pkt.
– obszar co najmniej minimalny określony w przedmiocie zamówienia + 4 inne
lokalizacje z terenu OMG-G-S, 5 pkt. – obszar co najmniej minimalny określony w
przedmiocie zamówienia + 3 inne lokalizacje z terenu OMG-G-S, 0 pkt. – obszar
minimalny.

2. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny:
3. Sposób oceny:
 dla kryterium a:
PK=(CN/CR x 10%) x 100
PK – liczba punktów badanej oferty dla kryterium a
CN – najniższa oferowana cena brutto
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej
 dla kryterium b:
PF=(WB/WMax x 90%) x 100
PF – liczba punktów badanej oferty dla kryterium b
WB – suma punktów badanej oferty dla kryterium b
WMax – najwyższa suma punktów spośród badanych ofert dla kryterium b
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą
punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P=PK+PF
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VII.

Termin składania ofert

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową do dnia 30.10.2015 na
adres alicja.dawidowska@metropoliagdansk.pl lub w wersji papierowej w biurze Zamawiającego ul.
Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk w godzinach 8:00 -16.00. Decydująca jest data i godzina wpływu
oferty – dotyczy wersji elektronicznej i papierowej.

VIII.

Zakres wykluczenia z możliwości realizacji Zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX.

Informacje końcowe

Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może zostać odwołany,
o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania
którejkolwiek z ofert. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z Oferentem,
którego oferta jest najkorzystniejsza. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie dodatkowego terminu,
w którym Oferent złoży ofertę z nową niższą ceną.

Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów
złożonych dokumentów w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach wyboru.
Niezłożenie oryginałów dokumentów we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do
odstąpienia od podpisania umowy.
Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna. O
wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na
realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie
będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może na uzasadniony wniosek Wykonawcy podjąć
decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany.

Załącznik nr 1
……….. dnia…………………..
Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/AD/POPT/2015

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam/-y, że na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania ofertowego
nr 5/AD/POPT/2015 nie zachodzi żadne z poniżej przedstawionych powiązań z Zamawiającym (czyli
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy):
 uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

………………………………………………………….
Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji
Oferent dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań

Załącznik nr 2
Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na:
Badanie w zakresie skali i charakteru problemu zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w
Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w odniesieniu do efektów zrealizowanych działań
rewitalizacyjnych w miastach OMG-G-S oraz prognoz w tym zakresie.
Nr postępowania: 5/AD/POPT/2015

1. Zamawiający:
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
KRS 0000398498,
NIP 583-315-17-48,
2. Oferent:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Oferenta:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Adres:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
NIP:
Regon:

3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia za
cenę:
Cena netto……………………………PLN
VAT (23%)…………………………….PLN
Cena brutto………………………….PLN

4. Składając niniejszą ofertę oświadczam/-y, że:
a) Podana w pkt. 3 łączna cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr 5/AD/POPT/2015 wraz z
przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
a) Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę/-imy do jego
treści zastrzeżeń.
b) Akceptuję/-emy następujące warunki płatności: 14 dni od przekazania
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Warunkiem
wystawienia faktury/rachunku jest akceptacja przez Zamawiającego wykonanego
przedmiotu zamówienia w formie protokołu odbioru.
c) Jestem/-śmy związany/-a/-i ofertą do upływu 30 dni od dnia zakończenia naboru
ofert.
d) Wyrażam/-y zgodę na sporządzenie pisemnej umowy, zgodnie z którą realizowane
będzie zamówienie.
e) Gwarantuję/-emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią
zapytania ofertowego.
Data i Podpis
osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Oferenta oraz pieczątka firmy/instytucji
……..……………………………

