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Tytuł  Projektu:  Razem Wygramy w ramach działania  9.2  dostęp  do wysokiej  jakości
usług społecznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne

Dotyczy  postępowania  prowadzonego  na  podstawie  art.  138  o  (  usługi  społeczne)
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U z 2018 poz. 1986)
na zadania pn:

świadczenie  usługi  –  Organizacja  i  przeprowadzenie  treningu   kompetencji

i umiejętności społecznych w ramach zajęć wyjazdowych dla dzieci powyżej 15 roku

życia  oraz  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  10-dniowego  wyjazdu

socjoterapeutycznego  dla  dzieci  powyżej  15  roku  oraz  poniżej  15  roku  życia

z możliwością składania ofert częściowych.

Projekt  realizowany  jest  przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wołowie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020,  Oś  Priorytetowa  9  -  Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2  współfinansowany  ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

I. Zamawiający

Beneficjent:

Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

NIP: 9880219208

Podmiot realizujący projekt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Inwalidów Wojennych 24   

56-100 Wołów

pcprwolow@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie pracuje codziennie w godz. od 7.30 do 15.30

Wartość zamówienia na usługi społeczne przekracza wyrażoną w złotych równowartość
30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
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1. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi  – Organizacja i przeprowadzenie
treningu  kompetencji i umiejętności społecznych w ramach zajęć wyjazdowych dla
dzieci powyżej 15 roku życia oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 10-dniowego
wyjazdu socjoterapeutycznego dla dzieci powyżej 15 roku oraz poniżej 15 roku życia
z możliwością składania ofert częściowych.

80000000-4 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85311300-5 

Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

Zadanie nr 1

Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach zajęć
wyjazdowych dla dzieci powyżej 15 roku życia

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  zorganizowaniu  i
przeprowadzeniu  Treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach
zajęć wyjazdowych dla dzieci powyżej 15 roku życia.

2. Powyższa usługa będzie realizowane dla uczestników projektu „Razem wygramy”–
(  tj.  dla  dzieci  powyżej  15  roku  życia  z  rodzinnej  i  instytucjonalnej pieczy
zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wołowie).
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3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił  kadrę,  która  potrafi  skutecznie
nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami.

4. Podczas  szkolenia  uczestnicy  nauczą  się  autoprezentacji,  zdobędą  umiejętności
radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem i budżetem.

5. Zajęcia  winny  być  realizowane  zgodnie  z  poszanowaniem  norm  kulturowych
czy  religijnych,  warunkujących  m.  in.  sposób  ubierania  się  czy  zachowania
uczestników.

6. Planowana  ilość  uczestników  objętych  warsztatami  wynosi:  20  osób będących
wychowankami rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

7. Zamawiający przewiduje dwa wyjazdy (2x10 os.).

8. Jeden wyjazd obejmuje 3 dni.

9. Łącznie 24h zajęć merytorycznych na każdym wyjeździe.

10. Planowana ilość godzin: łącznie 48 godzin (2 grupy, każda po 24 godziny, 8 godzin
dziennie),  gdzie  przez  godzinę  rozumie  się  jednostkę  czasu  -  godzinę  lekcyjną
liczącą                     45 minut.

11. Wskazane w niniejszym postępowaniu osoby winny posiadać pełną zdolność do
czynności  prawnych,  być  osobami  niekaranymi  za  umyślne  przestępstwo
przeciwko życiu i zdrowiu                          na szkodę małoletniego, przestępstwo
przeciwko  wolności  seksualnej  i  obyczajności  na  szkodę  małoletniego,
przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec
której  orzeczono  zakaz  prowadzenia  działalności  związanej
z  wychowywaniem,  leczeniem,  edukacją  małoletnich  lub  opieką  nad  nimi,  lub
obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

12. Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć:

1) rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,

2) zdobycie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych,

3) wyposażenie uczestnika w różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach dla niego 
trudnych,
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4) zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych 
sytuacjach społecznych,

5)  rozwijanie umiejętności w zakresie autoprezentacji,

6) radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem i budżetem,

7) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie poczucia własnej
wartości.

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi:

1) miejsca  realizacji  zajęć  w  postaci  sali  położonej  na  terenie ośrodka/hotelu
w  województwie  dolnośląskim  z  wyłączeniem  Powiatu  Wołowskiego,  która
zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami
BHP  i  p.poż.,                     w  tym  uwzględnia  dostosowanie  do  osób
niepełnosprawnych (budynek bez barier architektonicznych),

2) sali  zapewniającej  minimum  11 miejsc  siedzących i  wyposażonej  w narzędzia,
sprzęt                       i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia,

3) transportu  na  miejsce  szkolenia  i  z  powrotem  dla  uczestników (proponowany
środek  transportu  –  minibus,  który  winien  być  sprawny  technicznie),  gdzie
miejscem wyjazdowym i powrotnym jest Miasto Wołów,

4) zakwaterowania dla wszystkich uczestników  w jednym budynku ośrodka/hotelu
(nocleg  w  pokojach  dwuosobowych  uwzględniające  płeć  uczestników,  a  w
przypadku  nieparzystej  liczby  osób  zapewnienie  pokoju  jednoosobowego  lub
dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania.  Pokoje winny posiadać osobne
łóżka, z pełnym węzłem sanitarnym ( natrysk, umywalka, WC),

5) pełnego wyżywienia wraz z napojami dla wszystkich uczestników w stołówce na
terenie ośrodka/hotelu,  tj.:  śniadanie,  przerwa  „kawowa”(ciasteczka,  owoce,
herbata, napoje) obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek, kolacja z zachowaniem
potrzeb dietetycznych dzieci do lat 15,

6) opłatę klimatyczną,

7) bezpłatną bazę rekreacyjno – wypoczynkową.

8) Zapewnienie  uczestnikom ubezpieczenia  NNW  dla 20  osób obejmujące  okres
od momentu  wyjazdu, pobyt do momentu przyjazdu powrotnego.

14.  Termin wykonania zamówienia:

- I wyjazd w terminie : od 1 lipiec 2019 do 31 sierpnia 2019
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- II wyjazd w terminie od 1 lipiec 2020 do 31 sierpnia 2020

Zadanie nr 2

10-dniowy wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci powyżej 15 roku życia

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  zorganizowanie  i
przeprowadzenie  10  dniowego  wyjazdu  socjoterapeutycznego  dla  dwóch
grup (każda  grupa  po 10  osób)  uczestników  projektu pn.:  „Razem wygramy”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata
2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych.

2. Celem  zamówienia:  wdrażanie  dzieci  i  młodzieży  do  pracy  nad  własnym
rozwojem,  umiejętnością  rozpoznawania  i  nazywania  uczuć,  radzenia  sobie
z przykrymi uczuciami, rozpoznawanie i panowanie nad emocjami, wzmacnianie
poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje siły, kształtowanie prawidłowego
komunikowania  się,  asertywności,  nauka  higieny  i  zdrowego  trybu  życia,
rozwijanie  naturalnych  zdolności  dziecka,  sposoby  radzenia  sobie  ze  stresem,
nauka technik relaksacji, gry i zabawy. Przedmiot zamówienia skierowany jest do
dzieci  i  młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych
i  w  rodzinach  zastępczych  tj.  młodzieży  powyżej  15  lat.  Łącznie  20  osób
podzielonych na dwie grupy.

3. Program realizowanej usługi.

1) poszerzenie i zwiększenie dostępu do zakresu umiejętności społecznych,

2)  tworzenie sytuacji społecznych pozwalających na użycie nabytych umiejętności,

3) utrwalanie  prawidłowych  układów  zachowań,  wynikających  z  zasad  ogólnego
współistnienia,  zwiększając  tym  samym  funkcjonalność  uczestników  zajęć
socjoterapeutycznych,

4) w  naturalny  sposób  tworzenie  nowych  wzorców  zachowania,  norm  i  zasad
społecznie pożądanych,
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5) wzbogacenie o nowe formy oddziaływania np. słuchania wykładów, programów
rozrywkowych,  oglądania  filmów,  słuchania  i  uprawiania  muzyki,  udział  w
wieczorkach i grach towarzyskich,

6) tworzenie  warunków  do  tego,  aby  konstruować  doświadczenia  społeczne
wzmacniające cały proces terapii,

7) tworzenie formy wzmacniające spotkania, grupowe podczas, których na bieżąco
można korygować, modyfikować zachowania niepożądane i destrukcyjne,

8) wzmacnianie nabytej wiedzy o sobie i o świecie w naturalny sposób.

4. Czas trwania usługi:

1) zamówienie obejmuje dwie edycje 10-dniowego wyjazdu, na którym odbywać
się będą zajęcia warsztatowe (po 8 godzin zegarowych dziennie-łącznie 80 h
na jednym wyjeździe),

2) Wyjazdy odbywać się będzie w okresie: I edycja – lipiec/sierpień 2019; II edycja –
lipiec/sierpień 2020

5. Organizacja usługi:

1) Usługa wyjazd socjoterapeutyczny-obejmuje: transport, zajęcia, zakwaterowanie,
całodzienne wyżywienie, atrakcje turystyczne,

2) Ośrodek turystyczny winien być w miejscowości turystycznej,

3) Ośrodek  winien  być  wyposażony  w  sale  do  przeprowadzenia  zajęć
warsztatowych , spełniających wymogi bhp i p.poż. Budynek nie może posiadać
barier architektonicznych,

4) Usługa  obejmuje  zakwaterowanie  w  pokojach  1,2  osobowych  w  ośrodku
spełniającym wymagania opisane w punkcie 5 

5) Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych uwzględniające płeć uczestników, a
w przypadku nieparzystej liczby osób zapewnienie pokoju jednoosobowego lub
dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania

6) Pokoje  winny posiadać osobne łóżka,  z  pełnym węzłem sanitarnym (  natrysk,
umywalka, WC),
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7) Zamawiający wyklucza zakwaterowanie w ośrodku o niskim standardzie,

8) UWAGA:Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w trakcie badania i
oceny  złożonych  ofert  wizji  lokalnej  mającej  na  celu  zbadanie,  czy
zaproponowany przez Wykonawcę obiekt spełnia wszystkie  określone powyżej
wymagania – w przypadku ich niespełnienia oferta zostanie odrzucona,

9) Usługa  obejmuje  całodniowe  wyżywienie  (  tj.  śniadania,  obiady  dwudaniowe,
kolacje)  oraz  catering  na  zajęcia  tj.  postaci  kawa,  herbata,  cukier,  mleko  lub
śmietanka, ciastka bez ograniczeń, bułka z wędliną, serem i warzywami, woda,
sok.

6. Dodatkowe wymagania

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcę zobowiązuje się do :

1) Prowadzenia  dokumentacji  związanej  z  realizacją  zamówienia  ściśle  według
wskazań

Zamawiającego,

2) Zapewnienia materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego i ologowaniu ich zgodnie z wytycznymi
RPOWD( wzór przekaże Zamawiający).,

3) apewnienia  materiałów  piśmienniczych  dla  uczestników  projektu  co  najmniej
zeszyt lub notatnik,długopis, ołówek, zakreślacz,

4) Realizacji  zadania  przez  wykwalifikowaną  kadrę  dydaktyczną  i  specjalistów  z
danej dziedziny z uwzględnieniem specyfiki osób na rzecz, których realizowana
jest usługa,

5) Zapewnienia transportu, noclegów, posiłków, sal na zajęcia warsztatowe, kadry,
opiekunów grup i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia,

6) Wydanie  uczestnikom  projektu  certyfikatów  udziału  w  wsparciu  –  wzór
certyfikatu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

7) Stosowanie  odpowiednich  działań  informacyjnych  i  promocyjnych  zgodnie  z
wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego,

8) Przeprowadzenia  ankiet  oceniających  efektywność  i  jakość  przeprowadzonych
zajęć – wzór ankiet musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

9)  Sporządzenie  raportu  końcowego  z  realizacji  usługi  i  złożenia  go
Zamawiającemu,
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10)Prowadzenia:  dziennika  zajęć,  listy  obecności,  rejestru  wydanych  materiałów
dydaktycznych,  rejestru  wydanych  materiałów  piśmienniczych,  rejestru
wydanych  dokumentów  ukończenia  wsparcia,  list  potwierdzających  odbiór
wyżywienia podczas wyjazdu w każdym dniu,

11)  Zapewnienia cateringu podczas zajęć warsztatowych w postaci kawa, herbata,
cukier,  mleko lub śmietanka,  ciastka bez  ograniczeń,  bułka z  wędliną,  serem i
warzywami, woda, sok,

12)Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i socjalne
na  zajęcia  warsztatowe  dostosowane  wielkością  do  ilości  uczestników  z
dostępem do toalet, bieżącej wody odpowiednio oświetlone i wentylowane,

13)  Pomieszczenia,  w  których  będą  przeprowadzone  zajęcia  powinny  być
odpowiednio  oznakowane  zgodnie  z  wytycznymi  dotyczącymi  oznakowania
projektów w ramach RPOWD na lata 2014-2020,

14)  Zapewnienie uczestnikom ubezpieczenia NNW dla 20 osób, obejmujące okres od
momentu wyjazdu, pobyt do momentu przyjazdu powrotnego,

15)  Zapewnienie  transportu  autokarem/minibusem  na  trasie  Wołów-  miejsce
docelowe, miejsce docelowe – Wołów,

16)  Autokar/bus  musi  być  sprawny  technicznie,  wyposażony  w  klimatyzację
wykonawca  usługi  transportowej  powinien  posiadać  wszelkie  uprawnienia  do
wykonywania  transportu  drogowego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawa w zakresie transportu drogowego, zgodnie z ustawą  z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2016r. nr 1907 z późn. zm.) . Wykonawca
usługi transportowej odpowiada za stan techniczny autokaru oraz dopełnienia
wszystkich wymogów ustalonych przy przewozie osób w tym dzieci,

17)W przypadku awarii Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy
zastępczy bez dodatkowej opłaty,

18) Zapewnienie atrakcji turystycznych przy czym koszt biletów wstępu czy opłat do
obiektów pokrywa Wykonawca.

7. Miejsce realizacji usługi: miejscowość nadmorska w Polsce. 

8. Wskazane  w  niniejszym  postępowaniu  osoby  do  realizacji  zadania  winny
posiadać pełną zdolność  do czynności  prawnych,  być  osobami niekaranymi za
umyślne  przestępstwo  przeciwko  życiu  i  zdrowiu  na  szkodę  małoletniego,
przestępstwo  przeciwko  wolności  seksualnej  i  obyczajności  na  szkodę
małoletniego,  przestępstwo  przeciwko  rodzinie  i  opiece,  za  przestępstwo
określone  w  rozdziale  7  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu
narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności
związanej  z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad
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nimi,  lub  obowiązek  powstrzymywania  się  od  przebywania  w  określonych
środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub
zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

9.  Termin wykonania zamówienia:

- I wyjazd w terminie : od 1 VII 2019 do 31 VIII 2019

- II wyjazd w terminie od 1 VII 2020 do 31 VIII 2020

Zadanie nr 3

10-dniowy wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci poniżej 15 roku życia

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 10-
dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla dzieci poniżej 15 roku życia 

1. Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  zorganizowanie  10-dniowego
wyjazdu  socjoterapeutycznego  dla  dwóch  grup (każda  grupa  po  10  osób)
uczestników projektu                  pn.: „Razem wygramy” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9
–  Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2  Dostęp  do  wysokiej  jakości  usług
społecznych.

2. Celem  zamówienia:  wdrażanie  dzieci  i  młodzieży  do  pracy  nad  własnym
rozwojem,  umiejętnością  rozpoznawania  i  nazywania  uczuć,  radzenia  sobie  z
przykrymi  uczuciami,  rozpoznawanie  i  panowanie  nad  emocjami,  wzmacnianie
poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje siły, kształtowanie prawidłowego
komunikowania  się,  asertywności,  nauka  higieny  i  zdrowego  trybu  życia,
rozwijanie  naturalnych  zdolności  dziecka,  sposoby  radzenia  sobie  ze  stresem,
nauka  technik  relaksacji,  gry  i  zabawy.  Przedmiot  zamówienia  skierowany  jest
dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w
rodzinach  zastępczych  tj.  młodzieży  poniżej15  lat.   Łącznie  20  osób
podzielonych na dwie grupy.

3. Program realizowanej usługi.
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1) poszerzenie i zwiększenie dostępu do zakresu umiejętności społecznych,

2) tworzenie sytuacji społecznych pozwalających na użycie nabytych umiejętności,

3) utrwalanie  prawidłowych układów zachowań,  wynikających z  zasad ogólnego  
współistnienia,  zwiększając  tym  samym  funkcjonalność  uczestników  zajęć  
socjoterapeutycznych,

4) w  naturalny  sposób  tworzenie  nowych  wzorców  zachowania,  norm  i  zasad
społecznie pożądanych,

5) wzbogacenie o nowe formy oddziaływania np. słuchania wykładów, programów 
rozrywkowych,  oglądania  filmów,  słuchania  i  uprawiania  muzyki,  udział  w

wieczorkach i grach towarzyskich,

6) tworzenie  warunków  do  tego,  aby  konstruować  doświadczenia  społeczne  
wzmacniające cały proces terapii,

7) tworzenie formy wzmacniające spotkania, grupowe podczas, których na bieżąco
można korygować,modyfikować zachowania niepożądane i destrukcyjne,

8) wzmacnianie nabytej wiedzy o sobie i o świecie w naturalny sposób.

4. Czas  trwania  usługi:  Zamówienie  obejmuje  przeprowadzenie  dwóch  10-cio  
dniowych wyjazdów (zajęcia warsztatowe po 8 godzin zegarowych dziennie-

łącznie 80h podczas edycji).

5. Wyjazdy odbywać się będą w okresie: I wyjazd lipiec/sierpień 2019; II wyjazd  
lipiec/sierpień 2020;

6. Organizacja usługi:

1) wyjazd  socjoterapeutyczny-obejmuje:  transport,  zajęcia,  zakwaterowanie,
całodzienne wyżywienie, atrakcje turystyczne.

2) Ośrodek turystyczny winien być w miejscowości turystycznej.

4) Ośrodek  winien  być  wyposażony  w  sale  do  przeprowadzenia  zajęć
warsztatowych , spełniających wymogi bhp i p.poż. Budynek nie może posiadać
barier architektonicznych.

5) Usługa  obejmuje  zakwaterowanie  w  pokojach  1,2  osobowych  w  ośrodku
spełniającym

wymagania opisane w punkcie 6
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6) Zakwaterowanie  w pokojach dwuosobowych uwzględniające  płeć  uczestników,
a w przypadku nieparzystej liczby osób zapewnienie pokoju jednoosobowego lub
dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania,

7) Pokoje  winny posiadać osobne łóżka,  z  pełnym węzłem sanitarnym (  natrysk,
umywalka, WC),

8) Zamawiający wyklucza zakwaterowanie w Ośrodku o niskim standardzie.

9) UWAGA:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w trakcie badania i
oceny  złożonych  ofert  wizji  lokalnej  mającej  na  celu  zbadanie,  czy
zaproponowany przez Wykonawcę obiekt spełnia wszystkie  określone powyżej
wymagania – w przypadku ich  niespełnienia oferta zostanie odrzucona.

10)Usługa  obejmuje  całodniowe  wyżywienie  (  tj.  śniadania,  obiady  dwudaniowe,
kolacje)  oraz  catering  na  zajęcia  tj.  postaci  kawa,  herbata,  cukier,  mleko  lub
śmietanka, ciastka bez ograniczeń, bułka z wędliną, serem i warzywami, woda,
sok.

7. Dodatkowe wymagania

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawcę zobowiązuje się do :

1) Prowadzenia  dokumentacji  związanej  z  realizacją  zamówienia  ściśle  według
wskazań

Zamawiającego,

2) Zapewnienia materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu po uprzednim
zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego i ologowaniu ich zgodnie z wytycznymi
RPOWD( wzór przekaże Zamawiający),

3) Zapewnienia materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu co najmniej
zeszyt lub notatnik,długopis, ołówek, zakreślacz,

4) Realizacji  zadania  przez  wykwalifikowaną  kadrę  dydaktyczną  i  specjalistów  z
danej dziedziny z uwzględnieniem specyfiki osób na rzecz, których realizowana
jest usługa,

5) Bieżącą  współpracę  z  Zamawiającym  w  zakresie  związanym  z  realizacją
zamówienia,

6) Zapewnienia transportu, noclegów, posiłków, sal na zajęcia warsztatowe, kadry,
opiekunów grup i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia,
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7) Wydanie  uczestnikom  projektu  certyfikatów  udziału  w  wsparciu  –  wzór
certyfikatu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

8) Stosowanie  odpowiednich  działań  informacyjnych  i  promocyjnych  zgodnie  z
wytycznymi                 i zaleceniami Zamawiającego,

9) Przeprowadzenia  ankiet  oceniających  efektywność  i  jakość  przeprowadzonych
zajęć – wzór ankiet musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego,

10) Sporządzenie  raportu  końcowego  z  realizacji  usługi  i  złożenia  go
Zamawiającemu,

11) Prowadzenia:  dziennika  zajęć,  listy  obecności,  rejestru  wydanych  materiałów
dydaktycznych  ,   rejestru  wydanych  materiałów  piśmienniczych  ,  rejestru
wydanych  dokumentów  ukończenia  wsparcia,  list  potwierdzających  odbiór
wyżywienia podczas wyjazdu w każdym dniu.

12) Zapewnienia cateringu podczas zajęć warsztatowych w postaci kawa, herbata,
cukier,  mleko lub śmietanka,  ciastka bez  ograniczeń,  bułka z  wędliną,  serem i
warzywami, woda, sok,

13) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i socjalne
na  zajęcia  warsztatowe  dostosowane  wielkością  do  ilości  uczestników  z
dostępem do toalet, bieżącej wody odpowiednio oświetlone i wentylowane,

14) Pomieszczenia,  w  których  będą  przeprowadzone  zajęcia  powinny  być
odpowiednio  oznakowane  zgodnie  z  wytycznymi  dotyczącymi  oznakowania
projektów w ramach RPOWD na lata 2014-2020.

15)  Zapewnienie  uczestnikom  ubezpieczenia  NNW  dla  20  uczestników
obejmujące  okres  od  momentu  wyjazdu,  pobyt  do  momentu  przyjazdu
powrotnego.

16) Zapewnienie  transportu  autokarem/minibusem  na  trasie  Wołów-  miejsce
docelowe, miejsce docelowe – Wołów.

17) Autokar  powinien być sprawny technicznie,  wykonawca usługi  transportowej
powinien  posiadać  wszelkie  uprawnienia  do  wykonywania  transportu
drogowego zgodnie                             z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie  transportu  drogowego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  6  września  2001r.  o
transporcie drogowym ( Dz. U z 2016r. nr 1907 z późn. zm.) . Wykonawca usługi
transportowej  odpowiada  za  stan  techniczny  autokaru  oraz  dopełnienia
wszystkich wymogów ustalonych przy przewozie osób w tym dzieci.
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18) W przypadku awarii Wykonawca ma obowiązek zapewnić przewóz autokarowy
zastępczy bez dodatkowej opłaty,

19)Zapewnienie atrakcji turystycznych przy czym koszt biletów wstępu czy opłat do
obiektów pokrywa Wykonawca.

8. Miejsce realizacji usługi: miejscowość nadmorska w Polsce.

9. Osoby wskazane przez  wykonawcę do realizacji  usługi   winny posiadać pełną
zdolność  do  czynności  prawnych,  być  osobami  niekaranymi  za  umyślne
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo
przeciwko wolności seksualnej                  i obyczajności na szkodę małoletniego,
przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale
7  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  albo  osoba,
wobec  której  orzeczono  zakaz  prowadzenia  działalności  związanej  z
wychowywaniem,  leczeniem,  edukacją  małoletnich  lub  opieką  nad  nimi,  lub
obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach
lub  miejscach,  zakaz  kontaktowania  się  z  określonymi  osobami  lub  zakaz
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

10.  Termin wykonania zamówienia:

I wyjazd w terminie : od 1 VII 2019 do 31 VIII 2019 r

II wyjazd w terminie od 1 VII 2020 do 31 VIII 2020 r

IV. Wymagane warunki dopuszczające Wykonawców do udziału w postępowaniu

dotyczy zadania nr 2 i zadania nr 3

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1a)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek  zostanie  spełniony  jeśli  wykonawca  przedstawi  aktualny  wpis  do  rejestru
instytucji  szkoleniowych  prowadzonego  przez  właściwy  dla  siedziby  Wykonawcy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
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z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( tj.  Dz.U.
2014 r. poz. 781 z późn.zm.) 

1b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Nie dotyczy

1c) zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże dysponowanie:

-  co  najmniej  dwoma prowadzącymi  tj:  jednego  socjoterapeutę,  oraz  jednego
psychologa  lub  pedagoga/trenera),  z  których  każdy  posiada  wykształcenie  wyższe
kierunkowe  lub  studia  wyższe  uzupełnione  studiami  podyplomowymi  i  2  letni  staż
zawodowy;
-  jednego  opiekuna który  będzie  sprawować  opiekę  nad  dziećmi.  Opiekun  nie
może pełnić jednocześnie funkcji trenera.
-  Wykonawca wykaże,  że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania realizował
min. 1 szkolenie socjoterapeutyczne w formie wyjazdowej. W związku z tym do oferty
wykonawca  dołączy  kserokopię  dowodów  potwierdzających,  że  usługa  ta  została
wykonana należycie ( listy referencyjne itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia  -  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach
i  oświadczeniach  wyszczególnionych  w  dziale  IV  ogłoszenia  o  zamówieniu.  Z  treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki
Wykonawca spełnił.

dotyczy zadania nr 1

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie  podlegają  wykluczeniu   z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1a)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
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Warunek  zostanie  spełniony  jeśli  wykonawca  przedstawi  aktualny  wpis  do  rejestru
instytucji  szkoleniowych  prowadzonego  przez  właściwy  dla  siedziby  Wykonawcy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( tj.  Dz.U.
2014 r. poz. 781 z późn.zm.) 

1b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Nie dotyczy

1c) zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże dysponowanie: 

kadrą prowadzącą zajęcia  tj:  -co  najmniej  2 osobami z  wykształceniem średnim lub
wyższym  z  kierunku  psychologia/pedagogika/socjologia/nauka  o  rodzinie/praca
socjalna,  bądź  posiadający  wykształcenie  wyższe  dowolnego  kierunku  uzupełnione
studiami  podyplomowymi  z  zakresu  psychologii/pedagogiki/socjologii  /pracy
socjalnej/nauki o rodzinie, które pełnić będą funkcję trenerów. Wskazane osoby winny
posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie trenerskie.

--jednego opiekuna który będzie sprawować opiekę nad dziećmi.  Opiekun nie może
pełnić jednocześnie funkcji trenera.

Wykonawca wykaże,  że   w okresie  3  lat  przed wszczęciem postępowania  realizował
min.1 szkolenie  w formie wyjazdowej dla  dzieci o charakterze społecznym  załączając
kserokopią dowodów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie ( listy
referencyjne itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia  -  nie  spełnia”,  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  dokumentach
i  oświadczeniach  wyszczególnionych  w  dziale  III  zapytania  ofertowego.  Z  treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki
Wykonawca spełnił.

 V. Przesłanki wykluczenia Wykonawców.

1. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawcę  który  nie
spełnia warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
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2. Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania
o udzielenie zamówienia.

3. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  faktu,  iż  Wykonawca
zaangażowany  jest  w  inne  projekty  uniemożliwiające  realizację  niniejszego
zadania, oferta zostanie odrzucona.

VI. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców.

Dotyczy zadania nr 1,2,3

1. W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą winien załączyć następujące dokumenty
i oświadczenia:

1)  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  wg
załącznika nr 2 do ogłoszenia 

2)  Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  wg  załącznika  nr  3  do  
ogłoszenia 

3) Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
- załącznik nr 1,

4) aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez
właściwy  dla  siedziby  Wykonawcy  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy   zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w
sprawie rejestru instytucji szkoleniowych ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 781 z późn.zm.) 

5) Wykaz osób  skierowanych przez  Wykonawcę do realizacji  zamówienia
publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  wraz  z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także
zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do
dysponowania  tymi  osobami  –  z  wykorzystaniem  wzoru  nr  4  do  zapytania
ofertowego,

6) kserokopię  dowodów  potwierdzających,  że  usługa  została  wykonana
należycie ( listy referencyjne itp.)  potwierdzone za zgodność z oryginałem,

7) odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
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8) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty
budzą  wątpliwości  Zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do
właściwego  podmiotu,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonane,  o  dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
ofertę na wybraną przez siebie część lub na wszystkie części.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane
w  wykonaniem  zamówienia  oraz  uwzględniać  cały  zakres  przedmiotu
zamówienia. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  ceny  jednostkowej  brutto  za  1
uczestnika oraz  łącznej ceny oferty w formularzu ofertowym .

4. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty
muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Podane ceny brutto będą obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w
walutach  obcych,  ceny w ramach zamówienia  należy  określić  w PLN  (  zł)  do
dwóch miejsc po przecinku.

7. Oferowane ceny winne być podane cyfrowo i słownie.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami od podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług,  który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę w formularzu ofertowym zobowiązany
jest  poinformować  Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( rodzaj)
towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

9. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i
pełnej  realizacji  zamówienia,  m.in.  koszt  wszelkich  opłat  o  charakterze
publicznym,  w  szczególności:  koszty  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i
fundusz  pracy  do  których  odprowadzania  zobowiązany  jest  zamawiający
(Pracodawca).  W  przypadku  osoby  fizycznej  nie  prowadzącej  działalności
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gospodarczej,  a  ubiegającej  się  o  realizację  zamówienia  –  przez  cenę  brutto
rozumiemy  cenę,  od  której  odprowadzane  będą  składki  na  ubezpieczenie
społeczne  i  zdrowotne  oraz  zaliczkę  na  podatek  dochodowy  oraz  inne
przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie,  w przypadku i w wysokości
prawem  przewidzianych  (w  zależności  od  tego  czy  osoba  pracuje/nie
pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);

10. Do porównania  ofert  zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj.  podaną łącznie
wartość  brutto  zamówienia  uwzględniającą  wszystkie  koszty  związane  z
realizacją przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem i  złożeniem  
oferty.

VIII. Pozostałe informacje

1. W  przypadku  wykorzystania  przez  wykonawcę  do  realizacji  niniejszego
zamówienia podwykonawcę / podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą / Podwykonawcami do
poinformowania  Zamawiającego   o  zaistniałym  fakcie  wskazując  dane
identyfikacyjne Podwykonawcy/ Podwykonawców.

3. Kierując się zasadą równego traktowania wykonawców, dopuszcza się możliwość
wzywania wykonawców do uzupełnienia braków w ofertach, składania wyjaśnień
dotyczących  złożonych  ofert,  itp.  wyznaczając  w  tym  celu  niezbędny  na  te
czynności  termin,  a  także  dopuszcza  się  możliwość  poprawiania  w  ofertach
omyłek.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem
składania ofert.

5. Informacje  o  wynikach  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przekazane  zostaną:
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie:
www.pcprwolow.pl, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

IX. Zasady ustalania czy oferta zawiera rażąco niską cenę

W przypadku gdy oferowana cena budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez niego wymaganiami
Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących
wyliczenia  ceny.  Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny
spoczywa na Wykonawcy.
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X. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierować następującymi kryterium 
cena:

Cena – 90 pkt

Za posiadanie przez wykonawcę statusu podmiotu ekonomii społecznej – 10 pkt

kryterium cena:

2. Ocenie  zostanie  poddana  cena  brutto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia
podana  w  formularzu  ofertowym.  Maksymalnie  można  uzyskać  100  punktów.
Przyznane punkty  zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc  po przecinku.  Liczba
przyznanych  punktów  dla  poszczególnych  ofert  będzie  obliczana  zgodnie  z
poniższym wzorem:

C min

A(x) = ------------- x 90 %

C (x)

gdzie:

A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na przedmiotowe  
zadanie

C(x) – cena zawarta w ofercie „x”

kryterium -  posiadania przez wykonawcę statusu podmiotu ekonomii społecznej:

Za  niniejsze  kryterium  zamawiający  przyzna  punkty  na  podstawie  oświadczenia
złożonego  na  formularzu  ofertowym  oraz  przedstawieniu  dowodów  na  posiadanie
statusu podmiotu ekonomii społecznej.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów
w kryterium cena oraz w kryterium posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej.

4. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, Zamawiający ma prawo do wezwania
wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i
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udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest
zaoferowanie cen wyższych niż w złożonych ofertach.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Oświadczenia,  wnioski  zawiadomienia  oraz  wszelkie  informacje  zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez skrzynkę internetową. 

2. Jeżeli  zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  dokumenty  lub  informacje
elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pod adres 
malgorzatatkaczyk@wp.pl

XIII. Wymagania dotyczące złożonej oferty

1. Oferta musi być napisana w języku polskim , czytelnym pismem. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

3. Ofertę stanowi wypełniony „ Formularz oferty” oraz Oświadczenia wymagane 
postanowieniami pkt. VI. niniejszego ogłoszenia.

4. Ofertę  wraz z  oświadczeniami  i  dokumentami  należy  umieścić  w zamkniętym
opakowaniu,  uniemożliwiającym  odczytanie  jego  zawartości  bez  uszkodzenia
tego opakowania.  Opakowanie powinno być oznaczone nazwą firmy i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta na:

świadczenie  usługi  –  Organizacja  i  przeprowadzenie  treningu   kompetencji

i umiejętności społecznych w ramach zajęć wyjazdowych dla dzieci powyżej 15 roku

życia  oraz  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  10-dniowego  wyjazdu

socjoterapeutycznego  dla  dzieci  powyżej  15  roku  oraz  poniżej  15  roku  życia

z możliwością składania ofert częściowych. Dotyczy części nr ……………...

Nie otwierać przed dniem  20.03.2019 godz: 11:5
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XIV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  (opakowaniu)  w  siedzibie
Zamawiającego pok. sekretariat , nie później niż dnia 20.03.2019r godz:11.00

XV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Komisyjne  otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu 20.03.2019r  o  godz:  11:15.
O  cenach  ofert  oraz  o  wykonawcach,  którzy  złożyli  oferty  Zamawiający
poinformuje niezwłocznie na stronie www.pcprwolow.pl.

XVI. CZYNNOŚCI KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Z  zawartością  ofert  nie  można  zapoznać  się  przed  upływem  terminu  do  ich
złożenia lub otwarcia.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
BIP informacje dotyczące:

1) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

2) ceny złożone w ofertach

3. Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający jednocześnie  
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,
siedzibę  albo miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem wykonywania
działalności  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona
i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

http://www.pcprwolow.pl/
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4) unieważnieniu postępowania,

5)  Informację  o  udzieleniu  zamówienia  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

XVIII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY.

1. Istotne  postanowienia  do  umowy  zawiera  wzór  umowy  stanowiący  załącznik
nr 6a,6b,6c do niniejszego ogłoszenia

2. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej
umowy zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

XIX. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia okoliczności o których 
mowa w art. 93 ustawy Pzp.

XX. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XXI.  Informacje  na  temat  podmiotów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia oraz na temat podmiotów na zasobach których Wykonawca polega
podczas realizacji zamówienia.

1. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których
wykonanie  zamierza powierzyć  podwykonawcom i  podania  przez  Wykonawcę
firm podwykonawców.

2. Jeżeli  zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą
podstawy  wykluczenia,  wykonawca  zobowiązany  jest  zastąpić  tego
podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia  wykonania  części  zamówienia
podwykonawcy.

3. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając
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zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji
niezbędnych zasobów winno posiadać stosowną treść, z której będzie wynikało,
że podmiot ten zobowiązał się do udostępniania określonych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi
zostać złożone przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
trzeciego  w  powyższym  zakresie.  Zobowiązanie  złożone  przez  osobę
nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci ( Zgodnie
z wyrokiem KIO 2213/11) 

7. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach
innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  usługi,  do  realizacji  których
te zdolności są wymagane.

8. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub
finansowa  podmiotu  trzeciego  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę
warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów
podstawy  wykluczenia  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie
określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w  myśl  art.23  PZP:  należy  dostarczyć  pełnomocnictwo  do  reprezentowania
wszystkich  Wykonawców.  Pełnomocnik  może  być  ustanowiony  do
reprezentowania  Wykonawców  w  postępowaniu  albo  do  reprezentowania
w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  przedmiotowego  zamówienia.
Zamawiający  dopuszcza  złożenie  przedmiotowego  dokumentu  w  formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

XXII. Wyjaśnianie i zmian treści ogłoszenia

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia
o  zamówieniu  .  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  udzielenia  wyjaśnień
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niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert.

XXIII. Postanowienia końcowe

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

XXIV. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO .

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Zarząd  Województwa
Dolnośląskiego  w  ramach  RPO  WD  2014-2020-Marszałek  Województwa
Dolnośląskiego  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  Wybrzeże  J.  Słowackiego  12-14,  50-411
Wrocław.
2. Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy
Rodzinie  jest  Agata  Majewicz,  kontakt  pod  adresem  e-mail:  iodo@nsi.net.pl   lub
telefonicznie nr: 768358801.
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn: świadczenie usługi – Organizacja i przeprowadzenie treningu kompetencji
i umiejętności społecznych w ramach zajęć wyjazdowych dla dzieci powyżej 15
roku  życia  oraz  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  10-dniowego  wyjazdu
socjoterapeutycznego dla dzieci powyżej 15 roku oraz poniżej 15 roku życia z
możliwością  składania  ofert  częściowych Projekt  realizowany  jest  przez
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wołowie  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  2014-2020,  Oś
Priorytetowa  9  -  Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2  współfinansowany  ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. prowadzonym na podstawie art.
138 o Ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp,  przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  a  jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata,  okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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6. Obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio
Pani/Pana  dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach
ustawy Pzp,  związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie  zamówienia
publicznego;  konsekwencje niepodania  określonych danych wynikają z  ustawy
Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

1) na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

3) na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ;  

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących
narusza przepisy RODO;

5) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art.  20 RODO;  na podstawie  art.  21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXIV. Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3

4. Wykaz osób - załącznik nr 4

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 4a 

6. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych 
załącznik nr 5 
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7.   Wzór umowy - załącznik nr 6a, 6b, 6c.

……………………………………………………..

podpis kierownika Zamawiającego
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Beneficjent:

Powiat wołowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

NIP: 9880219208

Podmiot realizujący projekt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Inwalidów Wojennych 24   

56-100 Wołów

Nawiązując  do  zapytania  ofertowego  pn:.  Świadczenie  usługi  –  Organizacja  i

przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach zajęć

wyjazdowych  dla  dzieci  powyżej  15  roku  życia  oraz  zorganizowanie  i

przeprowadzenie 10-dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego dla dzieci powyżej 15

roku oraz poniżej 15 roku życia z możliwością składania ofert częściowych.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  2014-2020,  Oś
Priorytetowa  9  -Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2  współfinansowany  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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działający  w  imieniu  i  na
rzecz .............................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

NIP …………………………………...……….. REGON……………………………………..….

Tel.: ................................................................ Fax.:…………………..

e-mail……………………………………………………………………………………………

na  podstawie  zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  nr
……………

z  dnia  …………………………….  wydanego        przez  ………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..

1. Oferujemy  wykonanie  usług  będących  przedmiotem  zamówienia,  dotyczy
zadania nr …………

wartość brutto………………… zł.

(słownie: ………………………………………………………….…..………..zł….…/100),

na podstawie poniższych obliczeń:

Zadanie nr 1

Łączna wartość brutto za całość zamówienia wynosi:.…………………………….zł.

Koszt brutto za uczestnika .…………………...zł – liczba uczestników 20 osób

Zadanie nr 2

Łączna wartość brutto za całość zamówienia wynosi: .……………………...zł.

Koszt brutto za uczestnika .…………………………..zł -  liczba uczestników 20 osób

Zadanie nr 3

Łączna wartość brutto za całość zamówienia wynosi:.…………...zł.

Koszt brutto za uczestnika .…………………………….zł -liczba uczestników 20 osób

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu (w tym ze wzorem
umowy)  i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  przyjmujemy  warunki  w  niej
zawarte.

3. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:
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firma lub nazwa podwykonawcy:

 ………………………………………………………………………

zakres części zamówienia, które wykona podwykonawca:

.................................................................................................

4. Oświadczamy,  iż  zapewnimy  wykwalifikowaną  kadrę  zdolną  do  przeprowadzenia
przedmiotowych  zajęć,  która  nie  jest  karana  za  przestępstwa  przeciwko  życiu  i
zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko
czci                                         i nietykalności cielesnej (Rozdz. 25-27KK).

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam/y,  że w cenie ofertowej uwzględniono wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowej  i  pełnej  realizacji  zamówienia,  m.in.  koszt  wszelkich  opłat  o
charakterze  publicznym,  w  szczególności:  koszty  składek  na  ubezpieczenia
społeczne  i  fundusz  pracy  do  których  odprowadzania  zobowiązany  jest
zamawiający  (Pracodawca).  W  przypadku  osoby  fizycznej  nie  prowadzącej
działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę
brutto  rozumiemy cenę,  od której  odprowadzane będą składki  na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane
prawem  narzuty  na  wynagrodzenie,  w  przypadku  i  w  wysokości  prawem
przewidzianych  (w  zależności  od  tego  czy  osoba  pracuje/nie  pracuje/jest
emerytem/rencistą itp.);

7. Oświadczam/y, że cena oferty uwzględnia stawkę podatku VAT obowiązującą na
termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury
za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na
dzień złożenia faktury;

8. Oświadczam(y), że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17d ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

9. Usługi objęte zamówieniem zobowiązujemy się zrealizować w terminie zgodnym
z ogłoszeniem.

10. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się treścią ogłoszenia oraz projektem umowy i
nie  wnoszę(simy)  w  stosunku  do  niego  żadnych  zastrzeżeń  oraz
uzyskałem(liśmy)  konieczne  informacje  do  przygotowania  oferty;
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zobowiązuję(my) się spełnić wszystkie wymienione w ogłoszeniu wymagania i
żądania Zamawiającego.

11. Oświadczam/y,  że  zobowiązuję(my)  się  w  przypadku  wyboru  mojej  (naszej)
oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ogłoszeniu miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ch) niniejszą ofertą przez okres
30 dni od dnia złożenia oferty.

13. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji  i  zastrzec  w  odniesieniu  do  tych  informacji,  aby  nie  były
udostępnione  innym  uczestnikom  postępowania.  Zastrzegamy  następujące
informacje: ………………………….............................................................
………………………………….

(jeśli Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji należy wpisać „nie dotyczy”).

14.  Dane  do  umowy:  osoby,  które  będą  zawierały  umowę  ze  strony  Wykonawcy
(w  przypadku  osób  fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą)
……………………………(podać imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, wydany przez)

numer/y  rachunku/ów  bankowego/ych:  ………………………………………………………..
…………

15.  osoba  do  współpracy  ze  strony  Wykonawcy:
………………………………………………………..

16. Informujemy  iż  posiadamy  /  nie  posiadamy  statusu  podmiotu  ekonomii
społecznej  ( proszę  zaznaczyć  właściwe!!). W  przypadku  posiadania  statusu
podmiotu  ekonomii  społecznej,  do  oferty  należy  dołączyć  dokument
potwierdzający niniejszy fakt.

17.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art.  14 RODO  wobec  osób fizycznych,   od których dane  osobowe  bezpośrednio  lub
pośrednio  pozyskałem w celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w
niniejszym postępowaniu

18. Oświadczam,  iż  dysponuje  ośrodkiem  turystycznym  (  hotelem,
pensjonatem, ośrodkiem wypoczynkowym itp.), tj:

a) nazwa ośrodka …………………………………..,

b) miejscowość…………………………………………..
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c) standard i warunki zakwaterowania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………

d) walory turystyczno-rekreacyjne miejscowości 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………….......…....…......…....…......…....…......…....…......…......…....…......…......….......…..….
…………………………………………………………………………………………………………………………...

e) adres strony internetowej ośrodka ………………………………………………..

19.  Oświadczamy, iż ośrodek turystyczny spełnia wymagania opisane w niniejszym
postępowaniu przez Zamawiającego.

………………………………………………………………………………………………..

podpis osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Zał. nr 2

Zamawiający:

Beneficjent:

Powiat wołowski
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pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

NIP: 9880219208

Podmiot realizujący projekt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Inwalidów Wojennych 24   

56-100 Wołów

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

O spełnieniu warunków udziały w postępowaniu

dotyczy zadania 1,2,3

Dotyczy  zamówienia  pn.:  Świadczenie  usługi  w  ramach  aktywnej  integracji o
charakterze społecznym dla dzieci powyżej 15 roku życia - treningi kompetencji i
umiejętności  społecznych  w  ramach  zajęć  wyjazdowych  oraz  usługę  aktywnej
integracji o charakterze społecznym dla dzieci powyżej 15 roku oraz poniżej 15 roku
życia – wyjazd socjoterapeutyczny z możliwością składania ofert częściowych.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  2014-2020,  Oś
Priorytetowa  9  -  Włączenie  społeczne,  Działanie  9.2  współfinansowany  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  udziału  w  postępowaniu  opisane  w
ogłoszeniu o zamówieniu tj.:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym,

4. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Zadanie realizowane będzie przez :

dotyczy zadania nr 1

1) kadrę prowadzącą zajęcia tj;  co najmniej  2 osobami z wykształceniem średnim
lub  wyższym  z  kierunku  psychologia/pedagogika/socjologia/nauka  o  rodzinie/praca
socjalna,  bądź  posiadający  wykształcenie  wyższe  dowolnego  kierunku  uzupełnione
studiami podyplomowymi                     z zakresu psychologii/pedagogiki/socjologii /pracy
socjalnej/nauki o rodzinie, które pełnić będą funkcję trenerów. Wskazane osoby winny
posiadać co najmniej 2 - letnie doświadczenie trenerskie.

-  jednego  opiekuna który  będzie  sprawować  opiekę  nad  dziećmi.  Opiekun  nie
będzie pełnić jednocześnie funkcji trenera.

dotyczy zadania nr 2,3

- co najmniej dwóch prowadzących jednego socjoterapeutę, oraz jednego psychologa
lub pedagoga/trenera, z których każdy posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub
studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi i 2 letni staż zawodowy;

-  jednego  opiekuna który  będzie  sprawować  opiekę  nad  dziećmi.  Opiekun  nie
będzie pełnić jednocześnie funkcji trenera.

…………………………………………………………………………...

Podpis osoby lub osób upoważnionych

Załącznik nr 3

Zamawiający:
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Beneficjent:

Powiat wołowski

pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

NIP: 9880219208

Podmiot realizujący projekt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Inwalidów Wojennych 24   

56-100 Wołów

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania nr 1,2,3

1.  Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  dotyczące
zamówienia pn.:               „ Świadczenie usługi w ramach aktywnej integracji o
charakterze społecznym dla dzieci powyżej 15 roku życia - treningi kompetencji i
umiejętności  społecznych  w  ramach  zajęć  wyjazdowych  oraz  usługę  aktywnej
integracji o charakterze społecznym dla dzieci powyżej 15 roku oraz poniżej 15 roku
życia – wyjazd socjoterapeutyczny” z możliwością składania ofert częściowych.
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2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się  w  niniejszym  postępowaniu  jak  również  do  podwykonawców  nie  zachodzą
przesłanki wykluczenia

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis osoby lub osób upoważnionych
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Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE

dotyczy zadania 1,2,3

L.p. Osoba

(imię i nazwisko) Zakres
wykonywanych
czynności

Posiadane 
wykształcenie (poziom 
zdobytego 
wykształcenia, 
kierunek/specjalność)

Doświadczenie 
(przedmiot/zakres, 
termin realizacji 
wykazanego 
doświadczenia - od .. 
do..)

Własne  /  oddane  do
dyspozycji  przez  inny
podmiot*

Własne  /  oddane  do
dyspozycji  przez  inny
podmiot*

…………………………………………………………………………...

Podpis osoby lub osób upoważnionych
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Proszę o dokładne i czytelne wpisywanie danych osób które realizować będą zamówienie
wraz z wyczerpującymi informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności
oraz  posiadanego  wykształcenia.  Dopiero  czytelne  i  wyczerpujące  informacje  pozwolą
ocenić Zamawiającemu czy osoby zgłoszone do wykonania usługi spełniają warunki udziału
w postępowaniu, jeśli nie będzie to wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

dotyczy zadania nr 1,2,3

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi –
Organizacja i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w
ramach zajęć wyjazdowych dla dzieci powyżej 15 roku życia oraz zorganizowanie
i przeprowadzenie 10-dniowego  wyjazdu socjoterapeutycznego dla dzieci powyżej
15 roku oraz poniżej 15 roku życia z możliwością składania ofert częściowych. 

1. Oświadczam/y, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. 

2. Przez  powiązania  osobowe  lub  kapitałowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) pełnieniu  funkcji  członka organu nadzorczego lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika;

2) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

3) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

4)  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub
powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w
stosunku pokrewieństwa.
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…………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


