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Zapytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania pn: SŚwiadczenie usługi w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym
dla dzieci powyzżej  15 roku zżycia -  treningi kompetencji  i  umiejętnosóci  społecznych w ramach zajęcó
wyjazdowych oraz usługę aktywnej integracji  o charakterze społecznym dla dzieci powyzżej  15 roku
oraz ponizżej 15 roku zżycia – wyjazd socjoterapeutyczny z mozż liwosócią składania ofert częsóciowych. 

Zgodnie z pkt. XXII ogłoszenia o zamoó wieniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zadane
pytania.

Pytanie
 Jak opisacó wartosócó usługi jesó li podmiot nie jest płatnikiem Vat?

Odpowiedź:

W  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  zżądał,  aby  Wykonawca  wpisał  do  oferty  cenę
jednostkową brutto za uczestnika oraz cenę brutto za całosócó  zamoó wienia. Jednoczesónie Zamawiający
wskazał izż  w przypadku podatnika Vat, uwzględnia on w cenie oferty stawkę podatku VAT obowiązującą
na termin składania ofert. 

Natomiast w przypadku wykonawcy ktoó ry nie jest podatnikiem vat zastosowanie będą miały
zapisy formularza ofertowego tj: „Osówiadczam/y, zże w cenie ofertowej uwzględniono wszelkie koszty
niezbędne do prawidłowej i  pełnej  realizacji  zamoó wienia,  m.in.  koszt  wszelkich opłat o charakterze
publicznym, w szczegoó lnosóci: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do ktoó rych
odprowadzania  zobowiązany  jest  zamawiający  (Pracodawca).  W  przypadku  osoby  fizycznej  nie
prowadzącej działalnosóci gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamoó wienia – przez cenę brutto
rozumiemy cenę, od ktoó rej odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
zaliczkę  na  podatek  dochodowy  oraz  inne  przewidziane  prawem  narzuty  na  wynagrodzenie,  w
przypadku  i  w  wysokosóci  prawem  przewidzianych  (w  zalezżnosóci  od  tego  czy  osoba  pracuje/nie
pracuje/jest emerytem/rencistą itp.)”.

Pytanie

Płatnosócó  za wykonanie pierwszego 3 dniowego wyjazdu jest dokonywania 21 po zakonó czeniu wyjazdu

czy dopiero zbiorczo po drugim zorganizowanym wyjezódzie?



Odpowiedź:

Zamawiający w par 2 umowy przewidział realizację usługi w okresach;

I wyjazd w terminie : od 1 lipiec 2019 do 31 sierpnia 2019 r

 II wyjazd w terminie od 1 lipiec 2020 do 31 sierpnia 2020 r

W związku z powyzższym zgodnie z par 8 projektu umowy  Wynagrodzenie, płatne będzie po
zakonó czeniu  realizacji  usługi  na  podstawie  faktury/rachunku.  Tak  więc  Wykonawca  otrzyma
wynagrodzenie  po zakonó czeniu realizacji  usługi  zgodnie  z  warunkami niniejszego postępowania  po
zakonó czeniu I wyjazdu oraz po zakonó czeniu II wyjazdu.

Pytanie

Co rozumieć prze informacje zawartą w załączniku ,,wykaz osób realizujących zamówienie” tj.
Doświadczenie (przedmiot/zakres, termin realizacji wykazanego doświadczenia - od .. do..)?  Czy 
opisuje zakład pracy i od kiedy się w nim pracuje tak jak jest to przyjęte w CV?

Odpowiedź

Załącznik  nr  4  pod  nazwą  „  wykaz  osoó b  realizujących  zamoó wienie”  wypełnia  i  podpisuje
wykonawca.  W  pierwszej  kolumnie  wpisuje  osoby,  ktoó re  realizowacó  będą  zamoó wienie  zgodnie
z  wymaganiami  opisanymi  dla  poszczegoó lnych  częsóci  zamoó wienia/zadanó  w  pozycji  dotyczącej
warunkoó w udziału w postępowaniu tj: zdolności technicznej lub zawodowej.

Dla  zadania  nr  2  i  3  wymaga  się  dysponowanie co  najmniej  dwoma  prowadzącymi  tj:  jednego
socjoterapeutę, oraz jednego psychologa lub pedagoga/trenera), z ktoó rych kazżdy posiada wykształcenie
wyzższe kierunkowe lub studia wyzższe uzupełnione studiami podyplomowymi i posiadacó  co najmniej
2 letni stazż  zawodowy; oraz jednego opiekuna ktoó ry będzie sprawowacó opiekę nad dziecómi. Opiekun nie
mozże pełnicó jednoczesónie funkcji trenera.

Dla zadania nr 1 

kadrą  prowadzącą  zajęcia  tj:  -co  najmniej  2  osobami  z  wykształceniem  sórednim  lub  wyzższym
z  kierunku  psychologia/pedagogika/socjologia/nauka  o  rodzinie/praca  socjalna,  bądzó  posiadający
wykształcenie  wyzższe  dowolnego  kierunku  uzupełnione  studiami  podyplomowymi  z  zakresu
psychologii/pedagogiki/socjologii  /pracy  socjalnej/nauki  o  rodzinie,  ktoó re  pełnicó  będą  funkcję
treneroó w. Wskazane osoby winny posiadacó co najmniej 2 letnie dosówiadczenie trenerskie.

W  kolumnie  zakres  wykonywanych  czynnosóci  nalezży  wskazacó  jakie  czynnosóci  wykonywały
osoby wskazane przez wykonawcę realizując usługi dla podmiotu wskazanego w kolumnie 5.

Termin  realizacji  wykazanego  dosówiadczenia  -  (od  -do)  oznacza,  zże  wykonawca  powinien
wskazacó gdzie osoby wskazane w kolumnie pierwszej zdobyły dosówiadczenie zawodowe tj: dla jakiego
podmiotu sówiadczyły usługi- nalezży podacó nazwę oraz w jakim terminie sówiadczyły usługi.

Aby  prawidłowo  złozżycó  dokumenty  na  potwierdzenie  warunkoó w  udziału  w  postępowaniu
nalezży wnikliwie zapoznacó się z zapisami ogłoszenia o zamoó wieniu, ktoó re dotyczą warunkoó w udziału w
postępowaniu oraz zapisami dotyczącymi składania dokumentoó w na ich potwierdzenie.



Pytanie:

Czy koperta z ofertą ma bycó opieczętowana pieczątką firmową?

Odpowiedź

Wykonawca  składa  ofertę  zgodnie  z  zapisami  pkt.  XIII  ogłoszenia  o  zamoó wieniu  tj:  Ofertę  wraz  z
osówiadczeniami  i  dokumentami  nalezży  umiesócicó  w  zamkniętym  opakowaniu,  uniemozż liwiającym
odczytanie  jego zawartosóci  bez uszkodzenia  tego opakowania.  Opakowanie  powinno bycó  oznaczone
nazwą  firmy  i  adresem  Wykonawcy, zaadresowane  na  adres  Zamawiającego  z  zaznaczeniem:
sówiadczenie usługi – Organizacja i przeprowadzenie treningu  kompetencji i umiejętnosóci społecznych
w ramach zajęcó wyjazdowych dla dzieci powyzżej 15 roku zżycia oraz zorganizowanie i przeprowadzenie
10-dniowego  wyjazdu socjoterapeutycznego dla dzieci powyzżej 15 roku oraz ponizżej 15 roku zżycia z
mozż liwosócią składania ofert częsóciowych. Dotyczy częsóci nr ………………

Pytanie:

Na jaki adres mozżna przysłacó kopertę z ofertą?

Odpowiedź:

Ofertę nalezży przesłacó  na adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Inwalidoó w Wojennych 24

56-100 Wołów. nie później niż dnia 20.03.2019r godz:11.00.

Pytanie

co mam wpisacó  w załączniku nr 1 ,,  na podstawie zasówiadczenia o wpisie do ewidencji działalnosóci
gospodarczej nr ……. z dnia …… wydanego przez ………”  w wydruku CEIDG nie ma zżadnego numeru ?

Odpowiedzó :

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). 


