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Sopot, 18.09.2020r. 

 
Rozeznanie rynku nr 16/RR/ASOS/2020 

Dot. realizacji warsztatów z udziałem geriatry dla osób starszych i chorych 
 

Szanowni Państwo, 
W związku z realizacją projektu w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020, edycja 2020, Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawcy, który 
zrealizuje warsztaty z udziałem geriatry dla osób starszych i chorych, w okresie od dnia podpisania umowy 
do 15 grudnia 2020r., zgodnie z poniższą specyfikacją. 
 
1. Zamawiający.  
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, Sopot 81-805, NIP: 957-065-75-46, REGON: 
190506545 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Rozeznanie rynku zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej   
nr 13/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie wprowadzenia zasad realizowania zamówień w Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie realizacji warsztatów z udziałem 
geriatry dla osób starszych i chorych, w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020r., 
w podziale na następujące zadania: 
 

Nr 
zadania Lokalizacja  

Ilość 
godzin Forma spotkań Grupa docelowa Tematyka 

1 

Centrum Pomocowe 
Caritas im. św. o. Pio, 
ul. Jęczmienna 8, 81-
089 Gdynia 

10* 2 spotkania po 5h 
osoby 60+, 
doświadczające różnych 
trudności zdrowotnych 

spotkania o charakterze 
edukacyjnym (wykłady / 
konsultacje) podnoszące 
świadomość osób starszych na 
temat zmian zachodzących w 
organizmie, sposobów 
reagowania na te zmiany, na 
pojawiające się dolegliwości 

2 

Centrum Pomocowe 
Caritas im. św. Jana 
Pawła II, ul. 
Fromborska 24, 80-
389 Gdańsk 

10* 2 spotkania po 5h 
osoby 60+, 
doświadczające różnych 
trudności zdrowotnych 

spotkania o charakterze 
edukacyjnym (wykłady / 
konsultacje) podnoszące 
świadomość osób starszych na 
temat zmian zachodzących w 
organizmie, sposobów 
reagowania na te zmiany, na 
pojawiające się dolegliwości 

3 

Centrum Pomocowe 
im. św. Siostry 
Faustyny w Rumii, ul. 
Ks. Lucjana Gierosa 
8a, 84-230 Rumia 

20* 5 spotkań po 4h 

ok. 30 osób (5 grup po 6 
osób), osoby 60+, 
doświadczające różnych 
trudności zdrowotnych 

spotkania o charakterze 
edukacyjnym (wykłady / 
konsultacje) podnoszące 
świadomość osób starszych na 
temat zmian zachodzących w 
organizmie, sposobów 
reagowania na te zmiany, na 
pojawiające się dolegliwości 

*1 godzina = 60 minut 
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3.2 Wykonawca zapewni lekarza geriatrę posiadającego odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, tj.: 
3.2.1 wykształcenie: lekarz medycyny, specjalista w zakresie geriatrii,   
3.2.2 min. 3 lata pracy z osobami 60+, z niepełnosprawnością i zależnymi. 

3.3 Realizacja usługi nastąpi na podstawie ustalonego przez Zamawiającego i Wykonawcę 
harmonogramu, który strony uzgodnią w terminie do 7 dni kalendarzowych przed realizacją 
pierwszego szkolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizowania harmonogramu w 
zależności od potrzeb stron. 

3.4 Spotkania edukacyjne zostaną przeprowadzone w trzech placówkach: 
3.4.1 Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio, ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia 
3.4.2 Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk 
3.4.3 Centrum Pomocowe im. św. Siostry Faustyny w Rumii, ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a, 84-230 

Rumia 
3.5 Zamawiający na czas prowadzenia szkolenia udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie, 

środki ochrony osobistej, materiały biurowe (papier, długopis, flip chart, markery) oraz ekran i 
rzutnik. 

3.6 Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz do przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na danym terenie. 

 
4. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2020 r. 
Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie warsztatów z udziałem geriatry dla osób starszych i chorych, 
w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020r.r. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania. 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, 
dotyczące: 
5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
5.1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym, w szczególności:  

5.1.2.1 wykształcenie: lekarz medycyny, specjalista w zakresie geriatrii,   
5.1.2.2 min. 3 lata pracy z osobami 60+, z niepełnosprawnością i zależnymi. 

5.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków: 
5.2.1 do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 5.1 Wykonawca musi wykazać 

uprawnienia/dyplomy oraz minimalne wymagane doświadczenie w pracy. 
5.2.2 ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach wymienionych w rozdziale 6 
niniejszego Rozeznania rynku. 

 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

6.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert (jeżeli dotyczy). 

6.2 Dokumenty poświadczające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia i in. 
wymagane w danym zakresie zamówienia, określone w pkt. 5.1. 

6.3 Wykaz usług, o których mowa w pkt. 5.1.2 – wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

7. Kryteria oceny i wyboru oferty. 
7.1 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych. 
7.2  Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych 

polskich. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym. 
7.3  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (wraz z dojazdem do miejsca 
prowadzenia zajęć). 
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7.4 O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:  
  

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium 

1. Cena 100 pkt 

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

Cena brutto/ koszt całkowity oferty najtańszej 
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt = Liczba punktów oferty ocenianej 
Cena brutto/ koszt całkowity oferty ocenianej 
 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do 
porównania cen ofert według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto/ 
koszt całkowity za jedną godzinę, osobno dla każdego z zadań. 

7.5 W przypadku, gdy na to samo zadanie zostaną złożone dwie lub więcej ofert niepodlegających 
odrzuceniu, które uzyskają jednakową liczbę punktów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych.  

7.6 Zadania, o których mowa w punkcie 3.1, zostaną ocenione niezależnie od siebie.  
7.7 W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na całość zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wyboru tylko jednego z zadań, które uzyska większą liczbę punktów w porównaniu z 
innymi ofertami dotyczącymi tego samego zadania.  
 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 
8.1 Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Rozeznania rynku wraz z Załącznikiem nr 2 – Wykazem usług / doświadczenia. 
8.2 Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 
8.3 Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane odręcznie, czytelnie przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, sporządzone czytelną trwałą 
techniką, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w walucie 
polskiej. 

8.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w podziale na zadania opisane w 
punkcie 3.1. 

8.5 Każde z zadań należy wycenić osobno wpisując cenę brutto/ koszt całkowity za godzinę.  

8.6 Jeżeli dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 niniejszego Rozeznania rynku będą 

niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień Oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8.7 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

8.8 Zamawiający poprawi w Ofercie: 
8.8.1 oczywiste omyłki pisarskie,  
8.8.2 oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek) oraz 
8.8.3 inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z treścią Rozeznania rynku, 

niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty  
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.  
8.9 Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widocznie mylną pisownię wyrazu, 

ewidentny błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części itp.  
8.10 Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę w 

przeprowadzeniu rachunku na liczbach, polegającą na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku 
działania arytmetycznego. 

8.11 Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy: 
8.11.1 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, lub cena 

zaoferowana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej Oferty, 

8.11.2 Zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
8.11.3 Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w pkt. 8.8 

niniejszego Rozdziału, 
8.11.4 Wykonawca nie dokona uzupełnienia dokumentów Oferty w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego,  
8.11.5 Wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
8.12 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy: 

8.12.1 nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt. 8.12.2 i 

8.12.3 niniejszego ustępu; 

8.12.2 cena najkorzystniejszej Oferty lub Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej Oferty, 

8.12.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

8.12.4 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy. 

 

9. Termin związania ofertą. 
Wykonawca będzie związany Ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

10. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert. 
10.1 Oferty należy dostarczyć: 

10.1.1 na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot,  
10.1.2 lub e-mailem: jlinowiecka@caritas.gda.pl  
10.1.3 lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego (w dni powszednie w godzinach od 8:00 

do 16:00)  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2020 r. (decyduje data wpływu oferty) z dopiskiem: 
Oferta 16/RR/ASOS/2020. 

10.2 Informacja o wyniku postępowania zostanie podana na stronie internetowej 
https://www.caritas.gda.pl/ogloszenia/  

10.3 Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.  
10.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. 
10.5 Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

11. Warunki zmiany Rozeznania rynku i umowy z Wykonawcą. 
11.1 Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy  

z Wykonawcą, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie 

https://www.caritas.gda.pl/ogloszenia/
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można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego. 

11.2 Złożenie Oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w 
niniejszym Rozeznaniu rynku. 

11.3 W przypadku wpływu Ofert, które w wyniku oceny uzyskają jednakową liczbę punktów 
Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia dalszych Ofert cenowych. 

 

12. Informacje dodatkowe dla Wykonawców.  
12.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
12.2 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
12.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 
13. Ochrona danych osobowych.  

13.1 Zamawiający celem przeprowadzenia rozeznania rynku na podstawie niniejszego 
Zapytania ofertowego będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawców wskazane w treści Oferty. 

13.2 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 
RODO/Rozporządzenie) Zamawiający informuje, że: 
13.2.1 Administratorem danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w 

Sopocie (dalej jako: CAG), al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, NIP: 9570657546, 
REGON: 190506545; tel. 58 555 78 78, e-mail: gdansk@caritas.gda.pl. 

13.2.2 W CAG powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za 
pośrednictwem poczty e-mail: iodgdansk@caritas.gda.pl lub numerem telefonu 58 555 
78 78 

13.2.3 Dane osobowe przetwarzane są przez CAG zgodnie rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119 Z 4.5.2016). 

13.2.4 Przetwarzanie danych osobowych przez CAG odbywać się będzie w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie Zamówienia oraz w celach rozliczenia Projektu. 

13.2.5 Odbiorcami danych osobowych będą osoby/podmioty którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty 
obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, hostingowych. Dane zostaną 
także udostępnione Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu 
przeprowadzania czynności monitoringowych, sprawozdawczych czy kontrolnych w 
ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa 
ewaluacji.  

13.2.6 Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w czasie niezbędnym do 
zrealizowania celu ich przetwarzania, z uwzględnieniem niezbędnego czasu do rozliczenia 
i kontroli Projektu.  

13.2.7 W odniesieniu do danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

13.2.8 Wykonawca posiada: 
a. prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;  
b. prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych; 
c. prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych; 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 
f. prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

mailto:gfp@gfp.com.pl
mailto:iodgdansk@caritas.gda.pl
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h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w przypadku uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

 
Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Wykaz usług / doświadczenia 

 


