Rozeznanie rynku na świadczenie usługi specjalisty ds. diagnozy
w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”
uzyskanego w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania: 1/2020/Ż
Data rozpoczęcia procedury: 23.10.2020 r.
Realizator: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4,
10-534 Olsztyn; telefon: 739 250 621; e-mail: biuro@federacjafosa.pl; adres strony internetowej:
http://www.federacjafosa.pl/
1. Opis przedmiotu:
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty ds. diagnozy (74 godzin), którego
zadaniem będzie przygotowanie indywidualnej diagnozy umiejętności i potrzeb uczestników
wsparcia w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”.
b) Zamawiający zamierza zatrudnić 3 osoby świadczące usługę specjalisty ds. diagnozy (każdy
74 godzin).
c) Łączna suma godzin przewidziana na przeprowadzenie diagnozy uczestników wsparcia
(min. 50 osób) obejmuje 222 godziny.
d) Łączna suma godzin na jednego uczestnika wsparcia nie przekroczy 4 godzin.
2. Zakres działań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi specjalisty ds. diagnozy:
a) Skonstruowanie narzędzi diagnostycznych oraz przeprowadzenie diagnozy umożliwiającej:
• określenie poziomu umiejętności podstawowych uczestników wsparcia w zakresie m.in.:
rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności cyfrowych, matematycznych i kompetencji
społecznych;
• określenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczestników wsparcia w powyższych zakresach;
• określenie barier utrudniających nabycie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji
umożliwiających w pełni realizować potrzeby uczestników wsparcia, szczególnie potrzeby
edukacyjne;
• ustalenie zakresu barier o podłożu biopsychospołecznym (biologicznym, psychicznym
i społecznym);
• ustalenie uwarunkowań występujących u uczestników, przekładających się na proces wsparcia
w zakresie: warunków demograficznych, warunkach materialno-bytowych, doświadczeń
edukacyjnych, zależności od pomocy, przynależności do NGO, posiadanego doświadczenia
zawodowego itp.;
• określenie wytycznych do konstytuowania indywidualnego wsparcia edukacyjnego,
psychologicznego i społecznego;
b) Skonstruowanie i przekazanie wyników diagnozy uczestnikom wsparcia.
c) Opracowanie raportów z diagnozy.
d) Przygotowany raport z diagnozy stanowić będzie podstawę do przygotowania Indywidualnej
Ścieżki Edukacyjnej uczestnikom wsparcia.
Proces przygotowania indywidualnej diagnozy umiejętności i potrzeb uczestników podzielony został
na 3 etapy:
a) Etap I – diagnoza umiejętności podstawowych: poinformowanie uczestników wsparcia o celu
diagnozy, jej etapach, metodach i formach, które będą wykorzystywane; kwalifikowanie
uczestników do udziału we wsparciu w ramach realizowanego grantu; określenie poziomu

umiejętności podstawowych, w tym m.in.: rozumienie i tworzenie informacji, rozumienie
matematyczne oraz umiejętności cyfrowe.
b) Etap II – diagnoza kompetencji społecznych i potrzeb innych niż edukacyjne: badanie
umiejętności podstawowych i potrzeb uczestników wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem
zdiagnozowania kompetencji społecznych i barier o charakterze biopsychospołecznych (m.in. stan
zdrowia, niepełnosprawność, deficyty rozwojowe, kondycja psychiczna, samoocena swoich
możliwości, poziom motywacji do uczenia się, doświadczenia życiowe i zawodowe,
uwarunkowania o charakterze demograficznym, warunki mieszkalno-bytowe, doświadczenia
edukacyjne, poziom uzależnienia od pomocy, przynależność do NGO itp.); ustalenie
indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i społecznych; dookreślenie uczestnictwa
w oferowanych zakresach wsparcia; wdrażanie zewnętrznych i wewnętrznych czynników
motywacyjnych do uczestnictwa w proponowanych zakresach wsparcia, umożliwiających
uczestnikom wsparcia osiągnięcie sukcesu, tj. zmiany swojej dotychczasowej sytuacji życiowej
i edukacyjnej.
c) Etap III – informacja zwrotna i rozmowa z uczestnikiem względem udziału we wsparciu:
informowanie uczestników wsparcia wnioskach z przeprowadzonej diagnozy i wspólne
wypracowanie kierunku dalszych działań; możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności
w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.
Diagnoza powinna być przygotowana w formie raportu. Na podstawie raportu z diagnozy opracowana
zostanie Indywidualne Ścieżka Edukacyjna, dostosowana do specyficznych indywidualnych potrzeb
uczestnika wsparcia.
3. Dodatkowe informacje:
a) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
b) Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem ofertowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
c) Jeden Oferent może wskazać maksymalnie 3 różne osoby mające świadczyć usługę specjalisty
ds. diagnozy.
d) Zamawiający zastrzega, iż zamierza zatrudnić 3 różne osoby do wykonania usługi specjalisty
ds. diagnozy, co wynika z założeń projektowych. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza sytuacji,
aby jeden specjalista ds. diagnozy świadczył pracę w większym wymiarze czasu niż 74 godziny.
e) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia ani noclegów specjalistów ds. diagnozy.
4. Miejsce realizacji usługi:
Siedziba Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSs.
5. Okres realizacji usługi:
Od 28.10.2020 r. do 31.01.2021 r.
Harmonogram pracy będzie ustalany na bieżąco z uczestnikiem wsparcia oraz z wybranym specjalistą
ds. diagnozy. Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informował Wykonawcę o terminie
zlecenia.
6. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie specjalisty ds. diagnozy:
Wykonawcy musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoba świadcząca usługę specjalisty ds. diagnozy powinna
spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
• posiada stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych w zakresie
nauk społecznych, w tym badań stosowanych (praktycznych), tworzenia autorskich narzędzi
badawczych z zakresu diagnozy (narzędzi diagnostycznych), ewaluacji i testowania rozwiązań
innowacyjnych, tworzenia testów sprawdzających wiedzę i umiejętności.

Dodatkowo:
• posiada wiedzę na temat osób dorosłych posiadających niskie umiejętności podstawowe;
• dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli
zajdzie taka potrzeba.
7. Kryteria oceny oferty – 100% cena
8. Zawartość:
a) Formularz oferty (Załącznik nr 1)
b) Ewentualne pełnomocnictwa
9. Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 27.10.2020 r. do godz. 12:00 w formie:
- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: k.giedrys@federacjafosa.pl
- osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoby przyjmujące oferty: Katarzyna
Charkowska-Giedrys

Załącznik nr 1 do postępowania nr 1/2020/Ż
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Oferenta / Imię i nazwisko: .........................................................................................
NIP: .................................................................. REGON: ...................................................................
Adres do korespondencji: ............................................................................................................
Nr telefonu: ......................................... Adres e-mail: .................................................................
skierowana do: Federacji FOSa
Nawiązując do rozeznania rynku z dnia 23.10.2020 r., nr 1/2020/Ż, poniżej przedstawiam ofertę
na świadczenie usługi specjalisty ds. diagnozy (74 godziny), którego zadaniem będzie przygotowanie
indywidualnej diagnozy umiejętności i potrzeb uczestników wsparcia w ramach grantu „ŻYROSKOP –
wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu „SZANSA – nowe
możliwości dla dorosłych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wycena oferty:
Lp.
1.

Nazwa usługi
Specjalista ds. diagnozy

Cena
jednostkowa
brutto

Jednostka
miary

Ilość

godzina

74 h

Łączna cena
brutto

……………………………………….

…………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis lub osób upoważnionych
oraz pieczęć (jeżeli dotyczy)

Wymagane kwalifikacje/doświadczenie specjalisty ds. diagnozy:
Imię i nazwisko specjalisty ds. diagnozy
Tytuł naukowy – dr w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych
Posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia
badań naukowych w zakresie nauk społecznych, w tym badań
stosowanych (praktycznych), tworzenia autorskich narzędzi badawczych
z zakresu diagnozy (narzędzi diagnostycznych), ewaluacji i testowania
rozwiązań innowacyjnych, tworzenia testów sprawdzających wiedzę
i umiejętności
Posiada wiedzę na temat osób dorosłych posiadających niskie
umiejętności podstawowe
Dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego
w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba

………………………………………


tak



nie



tak



nie



tak



nie



tak



nie

1. Jeżeli Oferent zamierza złożyć ofertę na więcej niż jednego specjalistę ds. diagnozy, winien złożyć odpowiednią liczbę załączników
analogicznie do zgłaszanych osób, tj. jeżeli Oferent zgłasza 3 specjalistów, składa 3 załączniki – każdy na inną osobę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymaganych
kwalifikacji/doświadczenia oraz jej weryfikację.

1.
2.

3.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej,
do wykonania usługi zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w treści rozeznania rynku,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

4.
5.
6.

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie FOSa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w odpowiedzi na prowadzone
rozeznanie rynku.
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania, spełniam warunki określone przez
Zamawiającego.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych
oraz nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych świadoma/ świadom odpowiedzialności karnej
z art. 233 kk.

……………………………………….

…………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis lub osób upoważnionych
oraz pieczęć (jeżeli dotyczy)

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia 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 (RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,
z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014,
str. 1).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji modelu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia
osób dorosłych”, w szczególności realizacji przedmiotu postępowania, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Beneficjentowi realizującemu projekt – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA, ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn. Pani/Pana dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej lub Beneficjenta. Pani/Pana osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na
zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Pani/Pana
osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą
i rozwojem systemów teleinformatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do możliwości zlecenia usługi, a odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości zlecenia usługi.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
10. Może Pani/Pan skontaktować się u Grantobiorcy z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej qmmdoradztwo@wp.pl lub z powołanym przez administratora
Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej lub iod@frse.org.pl lub iod@mfipr.gov.pl.
11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione
są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

