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OGTOSZENIE O ZAM6WIENI U

na uslugi spoleczne

Dotyczy postQpowania prowadzonego na podstawie art. 138 o ( uslugi spoleczne) ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych zdnia2g stycznia 2004r (Dz.lJ z 20L8 poz. 1985) na zadania pn:

Poradnictwo psychologiczne dla uczestnik6w projektu,,Razem wygramy".

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolno(lqskiego 2074-2020, Oi Priorytetowa 9 -

Wlqczenie spoleczne, Dzialanie 9,2 wsp6lfinansowany ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu

Spolecznego.

Postqpowanie odbywa siq na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalnodci wydatk6w w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz

Funduszu Sp6jnodci na lata 2Ot4-2020 Ministerstwa Rozwoju.

l. Zamawiajqcy

Beneficjent:

Powiat wolowski

pl. Piastowski2

56-100 Wol6w

NIP:9880219208

Podmiot realizujqcy projekt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. lnwalid6w Wojennych 24

56-100 Wol6w

e- mail pcprwolow@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie pracuje codziennie w godz. od 7.30 do 15.30
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Wartoii zam6wienia na uslugi spoteczne przekracza wyra2onq w zlotych r6wnowartodi 30 000 euro i

nie przekracza wyra2onej w zlotych r6wnowarto(ci kwoty 750 000 euro.

t. Zamawiajqcy informuje, 2e najpierw dokona oceny ofert, a nastqpnie zbada, czy wykonawca,

kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia

warunki udzialu w postqpowaniu.

2. Zasady prowadzenia postqpowania reguluje niniejsze ogloszenie.

3. Postqpowanie prowadzone jest w jqzyku polskim,

4. Oferty zlo2one po terminie nie bqdq rozpatrzone.

ll. Opis przedmiotu zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest Poradnictwo psychologiczne dla uczestnik6w projektu ,,Razem

wygramy". Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnodlqskiego 2Ot4-2O20, Os

Priorytetowa 9 - Wlqczenie spoleczne, Dzialanie 9.2 wsp6lfinansowany ze (rodk6w Europejskiego

Funduszu Spolecznego.

cPV 85000000-9, 85L2727 0-6

t. Termin realizacji : od stycznia 2019 do kwietnia 2020r

2. Dokladny termin realizacji odbqdzie siq w uzgodnionych z Zamawiajqcym i uczestnikami

terminach, z tym 2e rozpoczqcie realizacji poradnictwa powinno nastqpii niezwlocznie po

podpisaniu umowy.

3. llo(6 godzin planowana do realizacji : w 2019r oraz w 2020r wynosi:720 godzin

( Srednio miesiqcznie 30 godzin).

4. Zamawiajqcy rozliczae, siq bqdzie z wykonawcq za faktycznq liczbq godzin przepracowanych w

danym miesiqcu.

I ll. Obowiqzek Wykonawcy.

Przeprowadzenie badafi psychologiczno - pedagogicznych dotyczqcych kandydat6w do
pelnienia funkcji rodziny zastqpczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Udzielanie poradnictwa rodzinom zastepczym zawodowym i niezawodowym oraz
prowadzqcym rodzinne domy dziecka, kt6re ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich

kompetencji oraz przeciwdzialanie zjawisku wypalenia zawodowego,

1..

2.
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3. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla os6b sprawujqcych rodzinnq pieczq zastqpczq i ich

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastqpczej,

4, Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywajqcych w rodzinnej pieczy zastqpczej ,

5. Prowadzeniedzialalno(cidiagnostyczno-konsultacyjnej,

6. Szkolenie i kwalifikowanie os6b zglaszajqcych gotowo5d do petnienia funkcji rodziny

zastqpczej zawodowej, rodziny zastqpczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu

dziecka , a tak2e szkolenie i wspieranie psychologiczne os6b sprawujqcych rodzinnq pieczq

zastepczE orazrodzic6w dzieci objqtych tq pieczq,

7. Kwalifikowanie os6b kandydujqcych do pelnienia funkcji rodziny zastqpczej lub prowadzenia

rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie opinii o spelnianiu warunk6w i oceny

predyspozycji do sprawowania pieczy zastqpczej,

8. Wydawanie opinii dotyczqcej predyspozycji do pelnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w
plac6wce opieku6czo - wychowawczej typu rodzinnego,

9. Badanie i wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pelnienia funkcji

rodziny zastqpczej lub prowadzenia rodzinnego domu.dziecka,

10, Udzielanie pomocy psychologicznej w sytuacjach interwencyjnych , kryzysowych,

przemocowych,

Ponadto:

11. Psycholog 6wiadczyt bqdzie uslugq w miejscu zamieszkania rodzin oraz w siedzibie PCPR

Organizatora rodzinnej pieczy zastqpczej. Przy realizacjiuslugi psycholog zobowiqzany jest do

wsp6lpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wotowie- Organizatorem Rodzinnej

Pieczy Zastqpczej ,konsultujEc problemy rodzin i os6b.,

72. Wykonawca wykona zadanie na jak najwyiszym poziomie, z zachowaniem obowiqzujqcych

przepis6w.

13. Zamawiajqcy, a tak2e podmiot kontrolujqcy Zamawiajqcego mo2e w ka2dej chwili

skontrolowai Wykonawcg w zakresie Swiadczonego przez niego zadania.

74, Wykonawca zobowiqzany jest dokumentowai realizacjq uslugi tj prowadzenie :

1) Karty poradnictwa psychologicznego dla uczestnik6w projektu,
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2) Zestawienieliczbyzrealizowanych godzin poradnictwa psychologicznego,

3) Miesiqcznego dziennika wsparcia,

4l Listy obecno(ci,

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako(i oferowanych uslug, zgodnoSi z warunkami

technicznymi i jakoiciowymi opisanymi dla przedmiotu zam6wienia;

6) udostqpnienia Zamawiajqcemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli

Zamawiajqcego wglqdu do dokument6w, zwiqzanych z realizacjq przedmiotowego

zam6wienia;

7) przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwiqzanej z realizacjq

przedmiotowego zam6wienia w spos6b zapewniajqcy ich dostqpnodi, poufnodi i

bezpieczedstwo oraz do informowania Zamawiajqcego o miejscu ich archiwizacji oraz

przekazania wszelkich wymaganych przezZamawiajqcego dokument6w zwiqzanych z

realizacjq projektu do Za mawiajqcego;

8) zachowania w poufno(ci - zar6wno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu -

wszelkich danych osobowych, do kt6rych Wykonawca mial dostqp;

9) przekazania informacji Zamawiajqcemu o wszystkich osobach fizycznych

zaanga2owanych w realizacjq uslugi z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL;

10) Wymagana jest nale2yta starannodi przy realizacji zobowiqzafi umowy. Prowadzqcy

zostanie oceniony przez uczestnik6w projektu na koniec realizacji zadania w formie

badania ankietowego.

11) Wykonawca bqdzie zobowiqzany do potwierdzania (w formie pisemnej lub

elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiajqcego, zwiqzanych z bie2qcq

realizacjq zadari wynikajqcych z realizacji przedmiotu zam6wienia, w tym zwlaszcza

dotyczqcych termin6w Swiadczenia uslug.

L2l Wykonawca bqdzie zobowiqzany do przekazywania Zamawiajqcemu bie2qcej

informacji o wszelkich nieprawidlowoSciach w wykonaniu przedmiotu zam6wienia.

15. Dodatkowe informacje

1. Cele projektu: Zwiqkszona liczba trwalych miejsc (wiadczenia uslug spolecznych:

1) Projekt ukierunkowany na zwiqkszenie dostqpu do uslug spolecznych, Swiadczonych

w lokalnej spoleczno5ci, skierowanych w szczeg6lnodci do os6b objqtych pieczq

zastqpczq, w tym osoby usamodzielniane.
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Projekty ukierunkowane na zwiqkszenie dostqpu do zdeinstytucjonalizowanych i

zintegrowanych ustug spolecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastqpczej.

Adresaci: Grupq docelowq w projekcie stanowiA osoby zagro2one ub6stwem lub

wykluczeniem spolecznym. Projekt skierowany jest m.in. do os6b maloletnich i

pozostajqcych po osiqgniqciu pelnoletnoici - przebywajqcych w pieczy zastqpczej w

wieku poni2ej oraz powy2ej 25 r.2 z Powiatu Wolowskiego oraz opiekun6w

zastqpczych.

Zamawiajqcy informuje, i2 zadania realizowane w ramach projektu podlegajq

ewaluacji. Wir6d uczestnik6w i uczestniczek projektu zostanE dwukrotnie
przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywno6ci oddzialywania

realizowanych zadari. Ankiety wejdcia - przeprowadzone wir6d uczestnik6w projektu

w momencie jego rozpoczgcia poradnictwa oraz Ankiety wyj5cia w momencie

zakoriczenia udzialu w projekcie, Ankiety odnosid siq bqdq do zalo2eri i rezultat6w

okre6lonych w projekcie i wartoici merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjdciowej

- znajdowa6 siq bqdq pytania otwarte dla uczestnik6w/uczestniczek, umo2liwiajqce

im oceng, kt6re z element6w projektu byly przydatne oraz w jakim stopniu projekt

wplynql na zmianq sytuacji 2yciowej oraz okreSli poziom zadowolenia z udzialu w
projekcie itd.

lV. Wymagane warunki dopuszczajqce Wykonawc6w do udzialu w postqpowaniu

1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy:

L) nie podlegajq wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zam6wienia w okolicznoiciach, o kt6rych

mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) spelniajq warunki udzialu w postqpowaniu dotyczqce:

1a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to z

odrqbnych przepis6w

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Nie dotyczy

1b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Nie dotyczy

1c) zdolno(ci technicznej lub zawodowej

2)

3)

4l
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Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spetniony gdy wykonawca wyka2e dysponowanie:

1) 1 osobq z wyksztalceniem wy2szym posiadajqcq tytul magistra psychologii Wskazana osoba

winna posiadai minimum 3 - letnie doiwiadczenie w zawodzie psychologa oraz dwuletnie

do(wiadczenie pracy z osobami sprawujqcymi rodzinnq pieczq zastqpczA oraz ich dziedmi lub

z dzie6mi umieszczonych w pieczy zastqpczej.

2) W przypadku osoby fizycznej skladajqcej oferty powy2szy warunek ma r6wnie2

zastosowanie.

2. Zamawiajqcy informuje, iz zastrzega sobie prawo do wezwania dodatkowych dokument6w

od Wykonawcy na ka2dym etapie postqpowania, w przypadku uznania 2e zlolone
odwiadczenia lub dokumenty budzq wqtpliwodci czy Wykonawca spelnia warunki udzialu w
postqpowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

3. Kierujqc siq zasadq r6wnego traktowania wykonawc6w, dopuszcza siq mo2liwo6i wzywania

wykonawc6w do uzupelnienia brak6w w ofertach, skladania wyjainieh dotyczqcych

zlo2onych ofert, itp. wyznaczajqc w tym celu niezbqdny na te czynno6ci termin, a tak2e

dopuszcza siq mo2liwo5i poprawiania w ofertach omylek.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany tre6ci Ogtoszenia przed terminem skladania

ofert.

5. lnformacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostanq: pisemnie,

faksem lub drogq elektronicznq oraz zostanq opublikowane na stronie:
www.pcprwolow.pl, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

V. Przeslanki wykluczenia Wykonawc6w.

L. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siq Wykonawcq w stosunku, do kt6rego
zachodzq okolicznoScio kt6rych mowa w art.24 ust. l pkt 12-23 ustawyPzporaz oraz kt6ry
nie spelnia warunk6w okre(lonych w art.22 ust. 1b ustawy Pzp.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastqpuje zgodnie z art.24 ust, 7 Ustawy Pzp.

3, Zamawiajqcy mo2e wykluczyi Wykonawcq na ka2dym etapie postqpowania o udzielenie

zam6wienia.

4. Zamawiajqcy odrzuci ofertq, jeZeli zajdq przeslanki o kt6rych mowa w art. 89 ust. 1 Ustawy

Pzp.
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5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego faktu, i2 Wykonawca zaanga2owany jest w
inne projekty uniemo2liwiajqce realizacjq niniejszego zadania, oferta zostanie odrzucona.

Vl. Wymagania dotyczqce dokument6w skladanych przez Wykonawc6w.

L. W celu potwierdzenia spetniania przez WykonawcQ warunk6w udzialu w postqpowaniu

Wykonawca wrazz ofertq winien zalqczyi, nastqpujqce dokumenty ioiwiadczenia:

1) O(wiadczenie o spetnieniu warunk6w udzialu w postqpowaniu * wg zalqcznika nr 2 do

ogloszenia

2) Odwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zalqcznika nr 3 do ogloszenia

3) Oiwiadczenie na formularzu stanowiqcym zalqcznik do niniejszego ogloszenia - zalqcznik

nr 1,

4) Wykaz os6b, przewidzianych do realizacji zam6wienia z podaniem ich kwalifikacji

zawodowych i do6wiadczenia (Wykonawca podaje w ofercie jednego psychologa, kt6ry

bqdzie bezpodrednio realizowat zadanie) - na formularzu stanowiqcym zalqcznik nr 4 do

nin iejszego ogloszenia.

5) Ponadto zalqcznik nr 4a skladajq Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi

w ofercie osobami/osobq bezpodrednio realizujEcymi zadania. Zamawiajqcy dopuszcza

zlo2enie o6wiadczef wg innego wzoru, jednak ich tre(6 powinna wskazywai na oddanie do

dyspozycji Wykonawcy,

Vll. Opis sposobu obliczania ceny oferty

L. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czqSciowych.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmowai wszelkie koszty i skladniki zwiqzane w
wykonaniem zam6wienia oraz uwzglqdniad caty zakres przedmiotu zam6wienia.

3, Wykonawca zobowiqzany jest do podania ceny za 1 godzinq Swiadczenia uslugi oraz lqcznej

ceny oferty w formularzu ofertowym .

4. Wszystkie wartoici podane w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszq byi
liczone z dokladnoiciq do dw6ch miejsc po przecinku.

5, Podane ceny brutto bqdq obowiqzywai przez caly okres realizacji zam6wienia.
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Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczef miqdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq w walutach

obcych, ceny w ramach zam6wienia naleiy okre(li6 w PLN ( zl) do dw6ch miejsc po przecinku.

Oferowane ceny winne by6 podane cyfrowo i slownie.

Je2eli zlo2ono ofertg, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami od podatku od towar6w i uslug, Zamawiajqcy w celu

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry
mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca skladajqc ofertq w
formularzu ofertowym zobowiqzany jest poinformowa6 Zamawiajqcego, czy wyb6r oferty

bqdzie prowadzi6 do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq
( rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub dwiadczenie bqdzie prowadzii do jego

powstania, oraz wskazujac ich warto(i bez kwoty podatku.

W cenie ofertowej nale2y uwzglqdnii wszelkie koszty niezbqdne do prawidlowej i pelnej

realizacji zam6wienia, m.in. koszt wszelkich oplat o charakterze publicznym, w szczeg6lnodci:

koszty skladek na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy do kt6rych odprowadzania

zobowiqzany jest zamawiajqcy (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzqcej

dzialalnoici gospodarczej, a ubiegajqcej siq o realizacjq zam6wienia - przez cenq brutto
rozumiemy cenq, od kt6rej odprowadzane bqdq skladki na ubezpieczenie spoleczne i

zdrowotne oraz zaliczkq na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na

wynagrodzenie, w przypadku i w wysoko6ci prawem przewidzianych (w zaleinodci od tego

czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistq itp. );

Do por6wnania ofert zamawiajqcy przyjmuje cenq ofertowq tj. podanq lqcznie wartoii brutto
zam6wienia uwzglqdniajqcq wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zam6wienia,

L1-. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.

Vlll. Pozostale informacje

1. W przypadku wykorzystania przez wykonawcg do realizacji niniejszego zam6wienia
podwykonawcq / podwykonawc6w, Wykonawca zobowiqzany jest w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy z Podwykonawcq / Podwykonawcami do poinformowania Zamawiajqcego o

zaistnialym fakcie wskazujqc dane identyfikacyjne Podwykonawcy/ Podwykonawc6w.

9.

10.

lX. Zasady ustalania czy oferta zawiera raiqco niskq cenq

W przypadku gdy oferowana cena budzi wqtpliwodci Zamawiajqcego co do mo2liwodci wykonania
przedmiotu zam6wienia zgodnie z okreSlonymi przez niego wymaganiami Zamawiajqcy ma prawo
zwr6cii siq do Wykonawcy o udzielenie wyjainied dotyczqcych wyliczenia ceny. Obowiqzek
wykazania, 2e oferta nie zawiera raZqco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
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X. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie

t. Przy wyborze oferty zamawiajqcy bqdzie sig kierowa6 nastqpujqcymi kryterium cena:

Cena - 90 pkt

Za posiadanie przez wykonawcq statusu podmiotu ekonomii spolecznej - 10 pkt

kryterium cena:

2. Ocenie zostanie poddana cena brutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia podana w

formularzu ofertowym. Maksymalnie mo2na uzyskai 100 punkt6w. Przyznane punkty

zostanq zaokrqglone do dw6ch miejsc po przecinku. Liczba przyznanych punkt6w dla

poszczeg6lnych ofert bqdzie obliczana zgodnie z poni2szym wzorem:

C min

A(x) = --------*-- x 90 o/o

c (x)

gdzie:

A(x) ilo66 punkt6w przyznana ofercie,,x" za kryterium ceny

Cmin - cena najni2sza wir6d cen zawartych w ofertach na przedmiotowe

zadanie

C(x) cena zawarta w ofercie,,x"

kryterium - posiadania przez wykonawcq statusu podmiotu ekonomii spolecznej - 10 pkt

Za niniejsze kryterium zamawiajqcy przyzna punkty na podstawie oiwiadczenia zlo2onego na

formularzu ofertowym.

3. Za najkorzystniejszE zostanie uznana oferta, kt6ra otrzyma najwiqkszq ilodi punkt6w w kryterium

cena.
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4. W przypadku zlo2enia ofert o tej samej cenie, Zamawiajqcy ma prawo do wezwania

wykonawc6w do zloienia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udzieli

zam6wienia temu wykonawcy, kt6ry zaoferuje ni2szq ceng. Niedopuszczalne jest zaoferowanie
cen wy2szych ni2 w zlo2onych ofertach.

Xl. lnformacje o sposobie porozumiewania siq Zamawiajqcego z Wykonawcami.

t. Odwiadczenia, wnioski zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiajqcy i wykonawcy
przekazujq pisemnie lub poprzez skrzynkq internetowq.

2. Je2eli zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq dokumenty lub informacje elektronicznie,
ka2da ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Xll. Osoby uprawnione do porozumiewania siq z Wykonawcami.

1. Wszelkie pytania dotyczqce przedmiotu zam6wienia nale2y kierowa6 pod adres

ma lgorzatatkaczyk@wp. pl

Xlll. Wymagania dotyczqce zloionej oferty

1. Oferta musi byi napisana w jqzyku polskim , czytelnym pismem.

2. Wykonawca mo2e zloiyi tylko jedna ofertq.

3. Ofertq stanowi wypetniony ,, Formularz oferty" oraz Oiwiadczenia wymagane
postanowieniami pkt. Vl. niniejszego ogloszenia.

4. Ofertq wraz z oSwiadczeniami i dokumentami nale2y umie(ci6 w zamkniqtym opakowaniu,
uniemo2liwiajqcym odczytanie jego zawarto(ci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno byi oznaczone nazwA firmy i adresem Wykonawcy, zaadresowane na

adres Zamawiajqcego z zaznaczeniem:
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Oferta na:

Poradnictwo psychologiczne dla uczestnik6w projektu ,,Razem wygramy". Projekt realizowany jest

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnoilqskiego 2014-2020, O( Priorytetowa 9 - Wlqczenie spoleczne,

Dzialanie 9.2 wsp6tfinansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.

Nie otwierai przed dniem 09.01.2019 r godz : 10:00

XlV. Miejsce itermin skladania ofert.

1, Ofertq nale2y zlo2y(, w zamkniqtej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajqcego pok.

sekretariat , nie p6iniej ni2 dnia 09.01.2019r do godz.10:00

XV. MIEJSCE, SPOSoB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Komisyjne otwarcie ofert odbqdzie siq w dniu 09.01.2019r o godz: 10:15. O cenach ofert oraz

o wykonawcach, kt6rzy zlo2yli oferty Zamawiajqcy poinformuje niezwlocznie na stronie

www.pcprwolow.pl

xvr. czYNNoso rr6ne MUszA zosTAe DopErNroNE po wYBoRzE oFERw w CELU ZAWARCTA

UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO.

Z zawartoSciq ofert nie mo2na zapoznai siq przed uplywem terminu do ich zlo2enia lub

otwarcia.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamieszcza na stronie internetowej BIP

informacje dotyczqce:

1) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo2yli oferty w terminie,

2) ceny zlo2one w ofertach

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy jednoczeinie

zawiadomi wszystkich Wykonawc6w, kt6rzy zto2yli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq albo

miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dzialalnoici wykonawcy,

kt6rego ofertq wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca

1.

2.

3.
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zamieszkania i adresy, je2eli sq miejscami wykonywania dzialalno(ci wykonawc6w, kt6rzy
zlo2yli oferty, a tak2e punktacjq przyznana ofedom w ka2dym kryterium oceny ofert i lqczna

punktacjq,

2) wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

4) uniewainieniu postqpowania

5) lnformacjq o udzieleniu zam6wienia podajqc nazwq albo imiq i nazwisko podmiotu, z

kt6rym zawarl umowq w sprawie zam6wienia publicznego.

xvlll. lsToTNE DLA sTRoN POSTANOWIENIA, KT6RE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO, OG6LNE WARUNKI UMOWY LUB

WZ6R UMoWY.

7. lstotne postanowienia do umowy zawiera wz6r umowy stanowiqcy zalqcznik nr 4 do

ni n iejszego ogloszen ia

2. Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoii dokonania zmian postanowieri zawartej umowy zgodnie z

zapisami we wzorze umowy.

XlX. Uniewainienie postqpowania

1. Zamawiajqcy uniewa2ni postqpowanie w przypadku wystqpienia okolicznodci o kt6rych
mowa w art. 93 ustawy Pzp.

XX. Wadium

!. Zamawiajqcy nie przewiduje wniesienia wadium.

XXl. lnformacje na temat podmiot6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia oraz na

temat podmiot6w na zasobach kt6rych Wykonawca polega podczas realizacji zam6wienia.

t. Zamawiajqcy 2qda wskazania przez Wykonawcq czq6ci zam6wienia, kt6rych wykonanie
zamierza powierzyd podwykonawcom i podania przez Wykonawcq firm podwykonawc6w.
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Je2eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby

wykonawca powolywal siq w celu wykazania spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu,

Wykonawca jest obowiqzany wykazad zamawiajqcemu, 2e proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na

kt6rego zasoby wykonawca powotywal siq w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia.

Je2eli zamawiajqcy stwierdzi, 2e wobec danego podwykonawcy zachodzq podstawy

wykluczenia, wykonawca zobowiqzany jest zastqpii tego podwykonawcg lub zrezygnowai

z powierzenia wykonania czq6ci zam6wienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czqSci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z

odpowiedzialno(ci za nale2yte wykonanie tego zam6wienia.

Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoiciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii

zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi zasobami tych

podmiot6w, w szczeg6lnodci przedstawiajqc zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu

do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

Zobowiqzanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbqdnych

zasob6w winno posiadad stosownq tre56, z kt6rej bqdzie wynikalo, 2e podmiot ten

zobowiqzal siq do udostqpniania okreilonych zasob6w na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zam6wienia oraz dla swej skutecznoici musi zostai zlo2one przez osobq / osoby

uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powy2szym zakresie. Zobowiqzanie

zlo2one przez osobq nieuprawnionq nie dowodzi udostqpnienia zasobu przez podmiot trzeci (

Zgodnie z wyrokiem KIO 22t3l1,])

W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doiwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolno(ciach innych podmiot6w, jedli podmioty

te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnoSci sE wymagane.

Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu

trzeciego nie potwierdzajq spelnienia przez wykonawcq warunk6w udzialu w postgpowaniu

lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia zamawiajqcy 2qda, aby

wykonawca w terminie okre6lonym przez zamawiajqcego:

a) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

b) zobowiqzal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, je2eli

wyka2e zdolnoici techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansowq lub ekonomicznq.

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia w my(l art.23

PZP: nale2y dostarczyi pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc6w.

Pelnomocnik mo2e byi ustanowiony do reprezentowania Wykonawc6w w postqpowaniu

albo do reprezentowania w postqpowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego

1.
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zam6wienia. Zamawiajqcy dopuszcza zlo2enie przedmiotowego dokumentu w formie
oryginalu lub kopii poiwiadczonej przez notariusza.

XXll. WyjaSnianie i zmian tre6ci ogloszenia

t. Wykonawca mo2e zwr6ci6 siq do Zamawiajqcego o wyjadnienie treSci ogtoszenia o
zam6wieniu . Zamawiajqcy jest zobowiqzany do udzielenia wyja5niefi niezwlocznie, jednak

nie p6iniej ni2 na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert.

XXlll. Postanowienia koficowe

t. Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udziatu w niniejszym postqpowaniu,

XXIV. Klauzula informacyjna dotyczqca art. 13 RODO.

Zgodnie z arl. 73 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2OL6/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (og6lne

rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo", informujg,
ie:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzqd Wojew6dztwa Dolnoilqskiego w
ramach RPO WD 2}L4-2020-Marszalek Wojew6dztwa DolnoSlqskiego z siedzibq we
W roclawi u, Wybrze2e J. Slowa ckieg o L2-L4, 50-41 1 Wroclaw.
lnspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest

Agata Majewicz, kontakt pod adresem e-mail: iodo@nsi.net.pl lub telefonicznie nr:

768358801,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwiqzanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego pn: Poradnictwo
psychologiczne dla uczestnik6w projektu ,,Razem wygramy". Projekt realizowany jest przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Dolno(lqskiego 20L4-2020, Od Priorytetowa 9 - Wtqczenie
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spoleczne, Dziatanie 9.2 wsp6ffinansowany ze (rodk6w Europejskiego Funduszu Spotecznego.

prowadzonym na podstawie art. 138 o Ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postqpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2OO4 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2077 r. poz. L579 i 2018), dalej

,,ustawa Pzp";

r Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas trwania

umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
o obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpodrednio Pani/Pana

dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z

udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreilonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosowanie do arl.22 RODO;

o posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;

na podstawie art. 15 RODO prawo,do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

na podstawie art. 18 RODO prawo iqdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeieniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

RODO;

nie przysluguje Pani/Panu: w zwiqzku z art. 77 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia

danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20

RODO; na podstawie art. 27 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy2 podstawE prawnE przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 5

ust. llit.cRODO.

XXIV. Wykaz zalqcznik6w do niniejszego ogloszenia

Formularz ofertowy - zalqcznik nr 1

O(wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zalqcznik nr 2

Oiwiadczenie o spetnieniu warunk6w udzialu w postqpowaniu- zalqcznik nr 33.
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4. Wykaz os6b - zalqcznik nr 4

5. Zobowiqzanie podmiotu trzeciego - zal4cznik nr 4a

5. O6wiadczenie o braku wystqpowania powiqzaf osobowych lub kapitalowych - zalqcznik nr

5

7. Wz6r umowy - zalqcznik nr 5

Kr-rr\:vur.*rK
Irovriatr;u;fgrr (ki ri{nr [n jio4 l"loddnie
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(gorzgfr fkaczyk

podpis kierownika Zamawiajqcego


