
            
Nr sprawy: DZP/341/8/18/EFS-R       

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy:  Projektu  „Pasja  życia”,  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020,  oś  priorytetowa:  IX.  Włączenie  społeczne,  Działanie:  9.1.  Aktywna  integracja,
Poddziałanie:  9.1.6  Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym.

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy,
tel. 32 323 22 41,
e-mail: mops.tychy@interia.pl
adres strony internetowej: www.mops.tychy.pl 

2 NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1  Nazwa  zamówienia: Poprowadzenie  warsztatów  aktorskich  dla  potrzeb  osób
niepełnosprawnych  korzystających  ze  Środowiskowych  Domów  Samopomocy  będących
uczestnikami  projektu  oraz  wystawienie  przedstawienia  teatralnego  będącego  produktem  tych
warsztatów.
2.2  Przedmiot  zamówienia:  Przedmiotem  zamówienia  jest opracowanie  programów  i
poprowadzenie  warsztatów  aktorskich  (praca  z  tekstem,  pantomima,  taniec)  dla  potrzeb  osób
niepełnosprawnych  korzystających  ze  Środowiskowych  Domów  Samopomocy  będących
uczestnikami  projektu  oraz  opracowanie  scenariusza,  reżyseria  i  wystawienie  przedstawienia
teatralnego będącego produktem tych warsztatów w każdym roku realizacji zadania. Łącznie 240
godzin oraz 2 przedstawienia. Realizacja od marca 2018 do grudnia 2019 r. 
2.3. Adresaci zadania: j.w. - uczestnicy projektu „Pasja życia”
2.4. Liczba uczestników:  Przewidywana liczba – po  ok. 10 uczestników oraz ich otoczenie, tj.
około 20 osób w każdym roku realizacji zadania. Razem ok.40 osób.

2.5 Zadanie obejmuje: 

1. Opracowanie  programu warsztatu  aktorskiego  pracy  z  tekstem i  jego  prowadzenie  dla
ok.10 uczestników projektu i  ich otoczenia, łącznie około 20 osób. Realizacja warsztatu
w  marcu 2018 oraz w marcu 2019 w układzie 4 x po 5 godzin tygodniowo, w środy od
godziny 9.00 – 14.00, w ŚDS MOPS Tychy, ul. Mikołowska 122. Łącznie 2 x  20 godzin= 40
godzin.

2. Opracowanie programu warsztatu pantomimy i jego prowadzenie dla ok.10 uczestników
projektu i ich otoczenia, łącznie ok. 20 osób. Realizacja warsztatu w kwietniu 2018 oraz
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w kwietniu 2019, w układzie 4 x po 5 godzin tygodniowo, w środy od godziny 9.00 – 14.00,
w ŚDS MOPS Tychy, ul. Mikołowska 122. Łącznie 2 x  20 godzin= 40 godzin.

3. Opracowanie programu warsztatu tańca i jego prowadzenie dla ok.10 uczestników projektu
i ich otoczenia, łącznie ok. 20 osób. Realizacja warsztatu  w maju 2018 oraz w maju 2019,
w układzie 4 x po 5 godzin tygodniowo, w środy od godziny 9.00 – 14.00, w ŚDS MOPS
Tychy, ul. Mikołowska 122. Łącznie 2 x  20 godzin= 40 godzin.

4. Opracowanie  scenariusza  przedstawienia  teatralnego  w  wykonaniu  uczestników
warsztatów  aktorskich  oraz  jego  reżyseria.  Realizacja  od  czerwca  do  lipca  2018  i  od
czerwca do lipca 2019, w układzie 4 x po 5 godzin tygodniowo, w środy od godziny 9.00-
14.00, w ŚDS MOPS Tychy, ul. Mikołowska 122. Łącznie 2 x 40 godzin=80 godzin.

5. Opracowanie  układów  tanecznych/ruchu  scenicznego  dla  potrzeb  przedstawienia  oraz
przygotowanie  uczestników  warsztatów  do  wystawienia  przedstawienia.  Realizacja
w sierpniu 2018 i w sierpniu 2019, w układzie 4 x po 5 godzin tygodniowo, w środy od
godziny  9.00-14.00,  w  ŚDS  MOPS  Tychy,  ul.  Mikołowska  122.Łącznie  2  x  20  godzin
=40 godzin.

6. Wystawienie  na  przełomie  września/października   każdego  roku  realizacji  zadania
przygotowanego przedstawienia w obiekcie zapewnionym przez zamawiającego.

3 TERMIN I WARUNKI WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

3.1.Termin realizacji: od marca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

3.2.  Jeżeli  względy  merytoryczne  czy  potrzeby  uczestników warsztatów  będą  tego  wymagały,
zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmian  tematycznych  i  organizacyjnych  w  prowadzeniu
poszczególnych zajęć. Podstawą zmiany jest akceptacja przedłożonego przez wykonawcę pisma
zawierającego uzasadnienie zmiany. 

3.3. Wykonawca jest zobligowany w pracy z uczestnikami projektu do stosowania zasady równości
kobiet i mężczyzn.

3.4. Wykonawca jest zobligowany w pracy z uczestnikami projektu do zapobiegania dyskryminacji
ze względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie, niepełnosprawność.

4  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU

4.1  W  postępowaniu  mogą  brać  udział  wyłącznie  Wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące
warunki: 

4.1.1.  Wykażą,  że  w okresie  ostatnich  trzech  lat,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy   -  w  tym  okresie,  zrealizowali  co  najmniej  jedną  usługę  poprowadzenia  warsztatów
aktorskich, jedną usługę reżyserii i jedną usługę wystawienia przedstawienia teatralnego.
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4.1.2 Zapewnią:
- 1 aktora/ instruktora zajęć teatralnych, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w
prowadzeniu  zajęć/ćwiczeń/warsztatów  aktorskich  oraz  wykonał  co  najmniej  jedną  usługę
polegającą na przeprowadzeniu minimum 40 godzin zajęć/ćwiczeń/warsztatów pracy z tekstem.

- 1 aktora/ instruktora zajęć teatralnych, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w
prowadzeniu  zajęć/ćwiczeń/warsztatów  aktorskich  oraz  wykonał  co  najmniej  jedną  usługę
polegająca na przeprowadzeniu  minimum 40 godzin zajęć/ćwiczeń/warsztatów pantomimy.

- 1 aktora/ instruktora zajęć teatralnych, który posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w
prowadzeniu  zajęć/ćwiczeń/warsztatów  aktorskich  oraz  wykonał  co  najmniej  jedną  usługę
polegająca na przeprowadzeniu minimum 40 godzin zajęć/ćwiczeń/warsztatów tańca.

-  1  scenarzystę/reżysera,  który posiadają  co najmniej  2-letnie  doświadczenie  w opracowaniu
scenariuszy  przedstawień  teatralnych  oraz  wykonał  co  najmniej  jedną  usługę  polegająca  na
reżyserii  i wystawieniu przedstawienia teatralnego.

- 1 choreografa,  który posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w opracowywaniu układów
choreograficznych dla potrzeb przedstawień teatralnych oraz wykonał co najmniej  jedną usługę
polegająca na przygotowaniu zespołu aktorskiego.

4.2  Zamawiający dopuszcza łączenie roli aktora z rolą scenarzysty/reżysera oraz roli choreografa
z rolą aktora prowadzącego warsztaty tańca.
4.3  Zamawiający zastrzega, że tylko osoby wskazane przez wykonawcę w załączniku nr  3 do
Ogłoszenia o zamówieniu – Wykaz osób, będą realizatorami przedmiotu zamówienia. 
4.4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  przedstawionych  w  załączniku  nr  3
informacji dotyczących realizowanych usług z zakresu przedmiotu zamówienia przez przedłożenie
zawartych  przez  wskazanych  realizatorów  zamówienia  umów,  wystawionych  faktur/rachunków,
certyfikatów dla uczestników.

5 KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 60%
Doświadczenie kadry – 40%  

5.1 Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

      najniższa oferowana cena
Cena =                                                      x 100 x 60%
                       cena badanej oferty 

Maksymalna liczba punktów w kryterium cena: 60 pkt.

„Pasja życia”- projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020



5.2 Liczba punktów w kryterium „doświadczenie kadry” zostanie przyznana w następujący sposób:

a)  doświadczenie aktorów/instruktorów teatralnych:  za każde kolejne 2 lata doświadczenia,
ponad  wymagane  w pkt. 4.1.2., w prowadzeniu  zajęć/ćwiczeń/warsztatów aktorskich , każdy
aktor/instruktor  teatralny  otrzyma  2  punkty  (jednak  nie  więcej  niż  8  punktów  dla  każdego
z aktorów). 
Maksymalna liczba punktów dla trzech aktorów/instruktorów teatralnych może wynieść 24 punkty.

b)  doświadczenie scenarzysty/reżysera-  za  każde  kolejne  2  lata  doświadczenia,  ponad
wymagane  w pkt. 4.1.2., w  reżyserii  przedstawień teatralnych scenarzysta/reżyser  otrzyma 2
punkty (jednak nie więcej niż 8 punktów). 
Maksymalna liczba punktów dla scenarzysty/reżysera może wynieść 8 punktów.

c) doświadczenie  choreografa – za każde kolejne 2 lata doświadczenia, ponad  wymagane  w
pkt. 4.1.2., w przygotowywaniu układów choreograficznych dla potrzeb przedstawień teatralnych
choreograf otrzyma 2 punkty (jednak nie więcej niż 8 punktów).
Maksymalna liczba punktów dla choreografa może wynieść 8 punktów.

Maksymalna liczba punktów w kryterium doświadczenie kadry: 40 pkt

Suma otrzymanych   punktów za   „doświadczenie  kadry”  zostanie  przeliczona  wg.  poniższego
wzoru:

                     liczba punków badanej oferty
doświadczenie kadry  =                                                             x 100 x 40%
                 najwyższa liczba punktów

5.3 Jeżeli wykonawca wykaże do realizacji zamówienia więcej niż 3 aktorów/ instruktorów zajęć
teatralnych, więcej niż 1 scenarzystę/reżysera, więcej niż 1 choreografa  zamawiający oceni tylko
pierwszych trzech aktorów/instruktorów zajęć teatralnych, pierwszego scenarzystę/reżysera oraz 1
choreografa z wykazu, tj.5 osób łącznie.
5.4 Jeżeli wykonawca do roli aktora i scenarzysty/reżysera wykaże tą samą osobę, zamawiający
dokona  oceny  tej  osoby  dwukrotnie,  tj.  przyzna  punkty  za  wykazanie  doświadczenia  w  roli
aktora/instruktora zajęć teatralnych  oraz za wykazanie doświadczenia w roli scenarzysty/reżysera.
Jeżeli wykonawca do roli aktora/instruktora zajęć teatralnych i choreografa wykaże tą samą osobę,
zamawiający dokona oceny tej osoby dwukrotnie, tj. przyzna punkty za wykazane doświadczenie
w roli aktora/instruktora zajęć teatralnych oraz za wykazane doświadczenie w roli choreografa.
5.5 Punkty przyznane Wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma
uzyskanych punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
5.6  Z  wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  a  jednocześnie  przekracza
zaplanowane w budżecie projektu środki na realizację zadań, zamawiający podejmie negocjacje
cenowe.  W  przypadku  nie  osiągnięcia  porozumienia  w  sprawie  ceny  zamawiający  podejmie
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negocjacje z kolejnym wykonawcą,  który uzyskał  najwyższą liczbę punktów. Powyższą zasadę
stosuje się analogicznie w stosunku do następnego wykonawcy.  

6 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

6.1 Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, Kancelaria (p. 105) w
zamkniętej  kopercie  oznaczonej  napisem:  „Poprowadzenie  warsztatów  teatralnych  dla
uczestników projektu  Pasja życia”

w terminie: do dnia 28 luty  2018 r. do godz. 09:00

6.2 Oferta winna zawierać

6.2.1 Wypełniony formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do Ogłoszenia
6.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej  lub
inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
6.2.3 Wykaz usług – zał. nr 2
6.2.4 Wykaz osób –  zał. nr 3
6.2.5 Koncepcja programu warsztatów dla grupy docelowej  z określeniem tematu,  celu,  metod
realizacji, agendy.

7  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejsce: Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  ul.  Budowlanych  59,  43-100  Tychy,  
pokój 133.
Termin: 28 luty 2018 roku, godzina 13:00.

8 INNE

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert;

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

3. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy;

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień treści lub uzupełnień złożonej oferty;

5. Adres strony internetowej,  na której  zamieszczone jest ogłoszenie wraz z załącznikami:
www.mops.tychy.pl;

6. Informacja  o  wyłonieniu  Wykonawcy  zostanie  umieszczona  na  stronie  internetowej:
www.mops.tychy.pl;

7. Informacji  udziela  Pan  Paweł  Kasprzyk  –  koordynator  ds.  projektów  unijnych,  
nr tel. 32 323 22 41
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Załączniki:

1. zał. nr 1 - Formularz oferty
2. zał. nr 2 - Wykaz usług
3. zał. nr 3 - Wykaz osób
4. zał. nr 4 - Wzór umowy

Tychy, dnia 19.02.2018 r.

Zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Marianna Feith

„Pasja życia”- projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


	1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
	2 NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	3 TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU
	5 KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
	6 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
	7 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
	8 INNE

