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Podmiot realizujący projekt:
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ul. Inwalidoó w Wojennych 24
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie pracuje codziennie w godz. od 7.30 do 15.30

Zapytanie ofertowe
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

z dnia 18.01.2019r.

Powiatowe

Centrum

pomocy

w

Rodzinie

w

Wołowie

zaprasza

wszystkich

zainteresowanych do złozż enia oferty na Organizację warsztatów dla rodzin zastępczych oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka”.
Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoó dztwa Dolnosó ląskiego 2014-2020, Osó
Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 wspoó łfinansowany ze só rodkoó w
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyzż szym przekazujemy niezbędne informacje do złozż enia oferty.
Kod CPV 55120000-7 60172000-4 55300000-3
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I. Opis przedmiotu zamówienia

1.
Niniejsze warsztaty mają przyczynicó się do podniesienia kompetencji wychowawczych
opiekunoó w zastępczych , szerzenia wiedzy na temat funkcjonowania dziecka, ktoó re mają pod
opieką oraz nabycia umiejętnosó ci udzielania im wsparcia oraz usprawnieniu komunikacji w
rodzinie, zrozumieniu w konsekwencji poprawy funkcjonowania systemu rodziny zastępczej.
2.
W ramach warsztatoó w „ SŚ wiat dziecka” będzie só wiadczone wsparcie dla rodzicoó w.
Kluczowym zadaniem będzie budowanie w rodzinie porozumienia dającego satysfakcje,
zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskosó ci w klimacie dialogu opartego na wzajemnym
szacunku.
3.
Warsztaty dedykowane będą dla rodzicoó w zastępczych, ktoó rzy chcą doskonalicó swoje
umiejętnosó ci w wychowaniu i porozumiewaniu się ze swoimi podopiecznymi i roó wnoczesó nie
wykazują chęcó poznania i zrozumieniu só wiata dziecka.
4.
Zajęcia winny bycó realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy
religijnych, warunkujących m. in. sposoó b ubierania się czy zachowania uczestnikoó w.
5.
Wykonawca winien zrealizowacó powierzone mu zamoó wienie w 2-letnim cyklu szkolenó , tj.:
od dnia podpisania umowy do 25.12.2020r.
6.

Zamawiający przewiduje następującą tematykę zajęcó :

część I – Rodzina
W tej częsó ci poruszane zostaną następujące tematy: rola rodzica, style wychowania, postawy
rodzicielskie,
część II – Błędy wychowawcze
W tej częsó ci poruszane zostaną następujące tematy: błędy popełniane przez rodzicoó w,
przemocowe zachowania wychowawcze
Część III- Budowanie relacji dorosły – dziecka
W tej częsó ci poruszane zostaną następujące tematy: wyrazż anie uczucó , oczekiwanó i granic,
aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do wspoó łdziałania, modyfikowanie
niepozż ądanych lub nieodpowiednich zachowanó dziecka, wspieranie procesu usamodzielniania się
dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartosó ci dziecka, konstruktywne rozwiązywanie
konfliktoó w
Część IV- Wspieranie procesu budowania wzajemnych ( opartych na więzi i szacunku)
relacji między dziećmi- „ Rodzeństwo bez rywalizacji”
W tej częsó ci poruszane zostaną następujące tematy: rywalizacja i zazdrosó có między ludzó mi,
kłoó tnie, boó jki dzieci i roó zż ne inne trudnosó ci, problem sprawiedliwosó ci, ulubienó coó w i egoizmu,
wpływ roó l na relacje między dziecó mi
Część V – Wychowanie nastolatka
W tej częsó ci poruszane zostaną następujące tematy: problemy okresu dorastania, niepozż ądane
postawy rodzicielskie w okresie dorastania dziecka, pozż ądane postawy rodzicielskie w okresie
dorastania dziecka, niepokojące sygnały ze strony dziecka,
Część VI- Zagrożenia współczesnej młodzieży
W tej częsó ci poruszane zostaną następujące tematy: sekty, spozż ywanie alkoholu, zazż ywanie
narkotykoó w, dopalaczy, nikotynizm, zaburzenia odzż ywiania, depresje.
Oproó cz ram programowych warsztatoó w, ich tematyka będzie mogła ulegacó modyfikacjom, celem
dostosowywania poruszanych zagadnienó do rzeczywistych problemoó w uczestnikoó w.
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7.

Pozostałe informacje
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, ktoó ra potrafi skutecznie nawiązacó
kontakt i efektywnie przeprowadzicó szkolenie na w/w tematy. Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia kadry prowadzącej szkolenia tj: 2 treneroó w (w duecie) z
wykształceniem wyzż szym z kierunkoó w psychologia/pedagogika/socjologia/nauka o
rodzinie/praca socjalna bądzó posiadający wykształcenie wyzż sze dowolnego kierunku
uzupełnione
studiami
podyplomowymi
z
zakresu
psychologii
/pedagogiki/socjologii/pracy socjalnej/nauki o rodzinie, ktoó ra pełnicó będzie funkcję
trenera.
2) Podczas 24 miesięcy przewiduje się 144 godzin warsztatoó w, 24 spotkania, II roczne
edycje szkolenia – jedna edycja 12 spotkań
3) Zajęcia prowadzone będą przez okres 2 lat z terminem zakonó czenia do 20/12/2020r
4) W ciągu roku przewiduje się 12 spotkań, (preferowana częstotliwosó có raz w miesiącu)
5) Harmonogram zajęcó musi zostacó zaakceptowany przez zamawiającego
6) Jedno spotkanie to 6 godzin szkoleniowych (1h =45min)
7) W jednej grupie uczestniczycó będzie 15 osób
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu: (minimum: zupa i drugie danie,)
oraz przerwy kawowej (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w kazż dym dniu
warsztatu.
9) Warsztaty winne bycó przeprowadzone w dni powszednie w przedziale czasowym od 8.00
– 14.00

II. Wymagane warunki dopuszczające Wykonawców do udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamoó wienia.
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:
Nie dotyczy
1b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Nie dotyczy
1c) zdolności technicznej lub zawodowej
A)

W zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału
w postępowaniu.
B)

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie zdolności technicznej
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C) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- kadrą prowadzącą szkolenia tj: 2 treneroó w (w duecie) z wykształceniem wyzż szym z kierunkoó w
psychologia/pedagogika/socjologia/nauka o rodzinie/praca socjalna bądzó posiadający
wykształcenie wyzż sze dowolnego kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu
psychologii /pedagogiki/socjologii/pracy socjalnej/nauki o rodzinie, ktoó ra pełnicó będzie funkcję
trenera.
D)

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej oraz sytuacji finansowej.

2. Ocena spełniania wyzż ej wymienionych warunkoó w dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i osó wiadczeniach
wyszczegoó lnionych w dziale III zapytania ofertowego. Z tresó ci załączonych dokumentoó w musi
wynikacó jednoznacznie, izż wyzż ej wymienione warunki Wykonawca spełnił.
III. Wymagania

dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców
potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamoó wienia,

Wykonawca przekazż e ponizż sze dokumenty:
1) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Dokument
ten Wykonawca składa wraz z ofertą.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy
z Wykonawców musi udokumentować oddzielnie, że nie podlega wykluczeniu.
2) odpis z własó ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnosó ci gospodarczej,
jezż eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony
przez każdego Wykonawcę.

3) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania okresó lonych w pkt. II. Zapytania
ofertowego warunkoó w udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego. Dokument ten Wykonawca składa wraz z ofertą.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy
z Wykonawców musi złożyć oświadczenie oddzielnie, że spełnia warunku udziału w postępowaniu.
4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamoó wienia publicznego, w
szczegoó lnosó ci odpowiedzialnych za só wiadczenie usług, kontrolę jakosó ci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnienó ,
dosó wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamoó wienia publicznego, a takzż e
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zakresu wykonywanych przez nie czynnosó ci oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – z wykorzystaniem wzoru nr 4 do zapytania ofertowego.
IV.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty
Wykonawców (konsorcja/spółki cywilne) .

wspólnie

przez

kilku

1. Oferta musi bycó podpisana w taki sposoó b, by wiązała prawnie wszystkich partneroó w. Osoby
podpisujące ofertę muszą posiadacó umocowanie prawne do reprezentacji. Pełnomocnictwo
powinno dokładnie okresó lacó zakres umocowania.
2. Wykonawcy wspoó lnie ubiegający się o udzielenie zamoó wienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamoó wienia. Osoba podpisująca
ofertę musi posiadacó umocowanie prawne do reprezentacji; umocowanie musi wynikacó z tresó ci
pełnomocnictwa załączonego do oferty – tresó có pełnomocnictwa powinna dokładnie okresó lacó
zakres umocowania.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem).
4. Wypełniając formularz ofertowy, jak roó wniezż inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę:
w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy nalezż y wpisacó dane dotyczące konsorcjum, a nie
pełnomocnika konsorcjum.
5. Kazż dy z wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie zamoó wienia musi wykazacó , zż e
nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą
spełnicó wspoó lnie.
6. Wykonawcy wspoó lnie ubiegający się o udzielenie zamoó wienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnosó có za wykonanie umowy.
7. Zamawiający mozż e w ramach odpowiedzialnosó ci solidarnej zż ądacó wykonania umowy w
całosó ci przez lidera lub od wszystkich wykonawcoó w wspoó lnie ubiegających się o udzielenie
zamoó wienia łącznie lub kazż dego z osobna.
8. Wykonawcy wspoó lnie ubiegający się o udzielenie zamoó wienia wyznaczą sposó roó d siebie
Wykonawcę upowazż nionego do zaciągania zobowiązanó , otrzymywania polecenó oraz instrukcji dla
i w imieniu kazż dego, jak tezż dla wszystkich partneroó w.
9. Wykonawca mozż e polegacó na zdolnosó ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej innych podmiotoó w niezalezż nie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunkoó w. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnicó Zamawiającemu, zż e realizując
zamoó wienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotoó w, w szczegoó lnosó ci
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotoó w do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasoboó w na potrzeby realizacji zamoó wienia. Dokument, z ktoó rego będzie wynikacó zobowiązanie
podmiotu trzeciego powinien wyrazż acó w sposoó b wyrazó ny i jednoznaczny wolę udzielenia
Wykonawcy ubiegającemu się o zamoó wienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazacó jego zakres,
rodzaj, czas udzielenia, a takzż e inne okolicznosó ci, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z
tresó ci dokumentu musi wynikacó : - zakres dostępnych Wykonawcy zasoboó w innego podmiotu,
- sposoó b wykorzystania przez Wykonawcę zasoboó w innego podmiotu przy wykonywaniu
zamoó wienia publicznego,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamoó wienia publicznego,
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- czy podmiot, na zdolnosó ciach ktoó rego wykonawca polega w odniesieniu do warunkoó w udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub dosó wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, ktoó rych wskazane zdolnosó ci dotyczą.
10. Zamawiający zż ąda, aby Wykonawca, ktoó ry zamierza powierzycó wykonanie częsó ci zamoó wienia
podwykonawcom, niebędącego podmiotem, na ktoó rego zasoby powołuje się wykonawca, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamiesó cił informacje o podwykonawcach w osó wiadczeniu,
V.

Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie

1.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierowacó następującymi kryterium cena:

Cena – 90 pkt
Za posiadanie przez wykonawcę statusu podmiotu ekonomii społecznej – 10 pkt
kryterium cena:
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) –
Cmin –
C(x)

–

ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na przedmiotowe
zadanie
cena zawarta w ofercie „x”

kryterium - posiadania przez wykonawcę statusu podmiotu ekonomii społecznej – 10 pkt
Za niniejsze kryterium zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia złożonego na
formularzu ofertowym.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ktoó ra otrzyma największą ilosó có punktoó w w
kryterium cena oraz kryterium posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej.
3. W przypadku złozż enia ofert o tej samej cenie, Zamawiający ma prawo do wezwania
wykonawcoó w do złozż enia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udzieli
zamoó wienia temu wykonawcy, ktoó ry zaoferuje nizż szą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie
cen wyzż szych nizż w złozż onych ofertach.
VI.

Miejsce i termin składania ofert.
1) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: pcprwolow@wp.pl (w tytule maila:
„Oferta na Organizację warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących
rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka , najpoó zó niej w ostatnim dniu
składania ofert do godz. 13:00:00 lub
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2) w formie papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Inwalidoó w
Wojennych 24 56-100 Wołoó w – najpoó zó niej w ostatnim dniu składania ofert tj: 30.01.2019
godz 13:00. Koperta musi takzż e zawieracó dopisek „Nie otwieracó do dnia 30.01.2019r r.
do godz. 13:00).

VII.
1.
2.

1)
2)
3)
4)

3.

VIII.

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.
W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zlecenie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie wypełnionego i
podpisanego przez Oferenta oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w ramach poniższego rozeznania ofert

1.
Istotne zmiany zawartej umowy znajdują się w projekcie umowy. Wzoó r umowy
stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

IX.

Pozostałe informacje

1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie przewiduje mozż liwosó ci składania ofert częsó ciowych.
Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamoó wienó uzupełniających.
Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego można przesyłać wyłącznie pocztą
elektroniczną na adres: e- mail pcprwolow@wp.pl

X.

Zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przedłużenia terminu składania ofert (maksymalnie o 7
dni), o czym poinformuje poprzez informację w Bazie Konkurencyjności przed upływem terminu
składania ofert.
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem lub
Oferentami w przypadku tej samej najkorzystniejszej oferty ocenionej wg kryteriów oceny ofert
lub gdy cena znacznie przewyższy budżet Zamawiającego na wynagrodzenie związane z realizacją
zlecenia.
4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki
poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu .
Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert.
6. 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.
XI. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO .
1. 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: organizacja warsztatów dla
rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka”.
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.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
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Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Beneficjent:
Powiat wołowski
pl. Piastowski 2
56-100 Wołoó w
NIP: 9880219208
Podmioty realizujące projekt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Inwalidoó w Wojennych 24
56-100 Wołoó w
Nawiązując do zapytania ofertowego pn:. Organizacja warsztatów dla rodzin zastępczych oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka”.
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.
działający w imieniu i na rzecz .............................................................................................................................
(nalezż y podacó pełną nazwę Wykonawcy i adres)
NIP …………………………………...……….. REGON……………………………………..….
Tel.: ................................................................ Fax.:…………………..
e-mail……………………………………………………………………………………………
Nr rachunku bankowego……………………………………………………...……
na podstawie zasó wiadczenia o wpisie do ewidencji działalnosó ci gospodarczej nr …………… z dnia
……………………………. wydanego przez ………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
1.

Oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zamoó wienia:
- wartość brutto:………………… zł. ……… gr.,
(słownie: ……………………………………………………………….…..………..zł….…/100),
na podstawie ponizż szej tabeli:
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Nazwa

j.m.

Ilość

1

2

3

4

1

Koszt szkolenia

godzina

6

2

Catering
(przerwa
kawowa + obiad)

sztuka

15

Cena jednostkowa
netto zł za
odpowiednio:
sztukę/godzinę/dzień
5

VAT
%
6

Cena jednostkowa
brutto zł za
odpowiednio:
sztukę/godzinę/dzień
7

Wartość
netto zł
(4x5)

Wartość brutto zł
(4x7)

8

9

Łączna wartość za spotkanie

2. Łączna wartosó có netto za całosó có zamoó wienia 24 x ...................................... (łączna wartosó có netto
za spotkanie) tj. ...................................................…
3. Osó wiadczamy, zż e zapoznalisó my się z zaproszeniem do składania ofert (w tym ze wzorem
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezż enó oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
4. Następujące częsó ci zamoó wienia zamierzamy zlecicó podwykonawcom:
firma lub nazwa podwykonawcy:
………………………………………………………………………
zakres części zamówienia, które wykona podwykonawca:
.................................................................................................
wartość (brutto PLN) lub procentowa część zamówienia:
……………………………………………………………………..

5. Osó wiadczamy, izż zapewnimy wykwalifikowaną kadrę zdolną do przeprowadzenia
przedmiotowych zajęcó , ktoó ra nie jest karana za przestępstwa przeciwko zż yciu i zdrowiu,
wolnosó ci seksualnej i obyczajnosó ci, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko czci i
nietykalnosó ci cielesnej (Rozdz. 25-27KK).
6. W przypadku przyznania nam zamoó wienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. 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.);
8. Osó wiadczam/y, zż e cena oferty uwzględnia stawkę podatku VAT obowiązującą na termin
składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację
przedmiotu zamoó wienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzienó złozż enia faktury;
9. Osó wiadczam(y), zż e 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;
10. Usługi objęte zamoó wieniem zobowiązujemy się zrealizowacó w terminie zgodnym z
zapytaniem ofertowym.
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11. Osó wiadczam/y, zż e zapoznalisó my się tresó cią zapytania ofertowego oraz projektem umowy i
nie wnoszę(simy) w stosunku do niego zż adnych zastrzezż enó oraz uzyskałem(lisó my)
konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązuję(my) się spełnicó wszystkie
wymienione w ogłoszeniu wymagania i zż ądania Zamawiającego.
12. Osó wiadczam/y, zż e zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do
zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ogłoszeniu miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Osó wiadczam(y), zż e uwazż am(y) się za związanego(ch) niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od dnia złozż enia oferty.
14. Zostalisó my poinformowani, zż e mozż emy wydzielicó z oferty informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisoó w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były udostępnione innym
uczestnikom postępowania. Zastrzegamy następujące informacje:
………………………….............................................................………………………………….
(jesó li Wykonawca nie zastrzega zż adnych informacji nalezż y wpisacó „nie dotyczy”).
15. Dane do umowy: osoby, ktoó re będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy (w przypadku
osoó b fizycznych prowadzących działalnosó có gospodarczą)
…………………………………………………………………………………………
(podacó imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, wydany przez)

numer/y rachunku/oó w bankowego/ych: ………………………………………………………..…………
16. Osoba do wspoó łpracy ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………..
17. 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).
18. Osó wiadczam, zż e wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osoó b fizycznych, od ktoó rych dane osobowe bezposó rednio lub posó rednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamoó wienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

………………………………………………………………………………………………..
podpis osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
miejscowość, data
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Zał nr 2

Zamawiający:
Beneficjent:
Powiat wołowski
pl. Piastowski 2
56-100 Wołoó w
NIP: 9880219208
Podmioty realizujące projekt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Inwalidoó w Wojennych 24
56-100 Wołoó w
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zalezż nosó ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………...
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
O spełnieniu warunków udziały w postępowaniu
Dotyczy zamówienia pn: Organizacja warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących
rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka”.
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.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu opisane w zapytaniu
ofertowym tj.:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania okresó lonej działalnosó ci lub czynnosó ci, jezż eli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i dosó wiadczenie,
3.
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym,
4.
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5.
zadanie realizowane będzie przez :
1) treneroó w
(w
duecie)
z
wykształceniem
wyzż szym
z
kierunkoó w
psychologia/pedagogika/socjologia/nauka o rodzinie/praca socjalna bądzó posiadający
wykształcenie wyzż sze dowolnego kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu
psychologii /pedagogiki/socjologii/pracy socjalnej/nauki o rodzinie, ktoó ra pełnicó będzie funkcję
trenera.
…………………………………………………………………………...
Podpis osoby lub osoó b upowazż nionych do reprezentowania Wykonawcy
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Zał nr 3
Zamawiający:
Beneficjent:
Powiat wołowski
pl. Piastowski 2
56-100 Wołoó w
NIP: 9880219208
Podmioty realizujące projekt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Inwalidoó w Wojennych 24
56-100 Wołoó w
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa/firma, adres, w zalezż nosó ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania dotyczące zamówienia pn:
Organizacja warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pod nazwą „ Świat dziecka”.
2.
Osó wiadczam, zż e w stosunku do podmiotu/toó w, na ktoó rego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu jak roó wniezż do podwykonawcoó w nie zachodzą przesłanki wykluczenia

…………………………………………………………………………...
Podpis osoby lub osoó b upowazż nionych
do reprezentowania Wykonawcy:
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Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE

L.p.

Osoba
(imię i nazwisko)

Zakres wykonywanych
czynności

Posiadane
wykształcenie (poziom
Doświadczenie
zdobytego
(przedmiot/zakre
wykształcenia,
s, termin realizacji
kierunek/specjalność)
wykazanego
doświadczenia od .. do..)
Własne / oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot*

Własne / oddane do
dyspozycji przez inny
podmiot*

…………………………………………………………………………...
Podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
dotyczy postępowania o udzielenie zamoó wienia publicznego pn: Organizacja warsztatów dla
rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka”.
1. Osó wiadczam/y, zż e Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upowazż nionymi do zaciągania
zobowiązanó w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynnosó ci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczegoó lnosó ci na:
a) uczestniczeniu w spoó łce jako wspoó lnik spoó łki cywilnej lub spoó łki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałoó w lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małzż enó skim, w stosunku pokrewienó stwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesó ciowie, zięcó , synowa), w stosunku pokrewienó stwa.

…………………………………………………………………………………………………………
Podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6

Projekt umowy
pomiędzy:
Powiatem Wołowskim,Plac Piastowski 2, 56-100 Wołoó w, NIP 988-02-19-208
reprezentowanym na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez:
Małgorzatę Tkaczyk– kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, przy
kontrasygnacie Bożeny Bułka– Głoó wnego Księgowego – zwanym dalej „ Zleceniodawcą”
a
………………………………….……………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………..
REGON: …………………………………………………………………..
reprezentowanym przez: …………………………………………..
zwanym w tresó ci umowy „Zleceniobiorcą”,

w rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru Zleceniobiorcy, zgodnie z zasadą
konkurencyjnosó ci zawarta została umowa o następującej tresó ci:
§1
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na
wykonaniu zamoó wienia pn. Organizacja warsztatów dla rodzin zastępczych oraz
prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka”.
2.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu wspoó łfinansowanego ze só rodkoó w Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestnikoó w projektu pn.
„Razem Wygramy”
3.
Zajęcia winny bycó realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy
religijnych, warunkujących m. in. sposoó b ubierania się czy zachowania uczestnikoó w.
4.
Podczas 24 miesięcy przewiduje się:
1) 144 godzin warsztatoó w tj: 24 spotkania,
2) II roczne edycje szkolenia – jedna edycja 12 spotkań.
1.
W ciągu roku przewiduje się 12 spotkań, (preferowana częstotliwosó có raz w miesiącu)
2.
W jednej grupie uczestniczycó będzie 15 osób.
3.
W trakcie kazż dego dnia zajęcó grupa powinna miecó zapewnione min 2 przerwy, w tym
jedną obiadową, ktoó re nie będą wliczane w czas przeznaczony na realizację warsztatu.
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4.

Warsztaty winne bycó przeprowadzone w dni powszednie w przedziale czasowym od 8.00
– 14.00
Szczegoó łowy opis przedmiotu zamoó wienia zawiera zapytanie ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji szkolenó , poprzez
stałą obecnosó có wytypowanych przez Zamawiającego pracownikoó w na zajęciach.

5.
6.

§2
Wykonawca winien zrealizowacó powierzone mu zamoó wienie w 2-letnim cyklu szkolenó ,
tj.: od dnia podpisania umowy do 25.12.2020r.,
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
harmonogramu realizacji usługi dla Zamawiającego.

1.
2.

§3
1.

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:
1) wspoó łpracowacó z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
Umowy;
2) dokonywacó zapłaty nalezż nego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na
warunkach okresó lonych w Umowie;
§4

1.

Wykonawca osó wiadcza, zż e posiada wszelkie uprawnienia, wiedzę i zasoby niezbędne do
wykonania zamoó wienia.

2.

Wykonawca będzie wykonywacó przedmiot umowy z najwyzż szą starannosó cią przy
pełnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i dosó wiadczenia.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wspoó łpracy z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla realizacji umowy,
2) zapewnienia kadry, ktoó ra potrafi skutecznie nawiązacó kontakt i efektywnie przeprowadzicó
szkolenie z uczestnikami projektu; nie mozż e bycó ona karana za przestępstwa przeciwko
zż yciu i zdrowiu, wolnosó ci seksualnej i obyczajnosó ci, przeciwko rodzinie i opiece,
przeciwko czci i nietykalnosó ci cielesnej (Rozdz. 25-27KK),
3) prowadzenia warsztatoó w zgodnie z Programem zaakceptowanym przez Zamawiającego;
4) zapewnienia kazż demu uczestnikowi miejsca realizacji zajęcó tj:
obiadu: (minimum: zupa i drugie danie, napoó j) oraz przerwy kawowej (minimum: kawa,
herbata, woda, ciastka, soki) w kazż dym dniu warsztatu.
5) przygotowania i prowadzenia dokumentacji o ktoó rej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
6) zapewnienia koordynatora zadania, ktoó ry będzie zobowiązany do utrzymywania
kontaktoó w z Zamawiającym i uczestnikami szkolenia w miejscu wykonywania zadania lub
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w siedzibie Biura Projektu oraz utrzymywania kontaktoó w telefonicznych z Zamawiającym,
przez okres realizacji zadania.
7)

zapewnienia kazż demu uczestnikowi na własnosó có materiałoó w szkoleniowo –
informcyjnych.

8) prowadzenia monitoringu obecnosó ci osoó b na zajęciach i motywowanie ich do regularnego
uczestnictwa w szkoleniu;
9)

informowania po kazż dym dniu szkolenia drogą mailową Zamawiającego o frekwencji
uczestnikoó w szkolenia;

10) wystawienia osobom, ktoó re ukonó czą szkolenie só wiadectwa ich ukonó czenia wg wzoru
zaakceptowanego przez Zamawiającego;
11)Wykonawca w miejscu realizacji warsztatu/szkolenia umiesó ci informację o finansowaniu
ze só rodkoó w Unii Europejskiej, przez cały okres realizacji zadania – w czasie prowadzenia
zajęcó , zgodnie ze wzorem graficznym przekazanym przez Zamawiającego.
12) zamieszczenia na dokumentacji oraz materiałach dotyczących zajęcó zapisu, zż e szkolenie
prowadzone jest w ramach Projektu „Razem wygramy” wspoó łfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
13)Wykonawca jest zobowiązany do biezż ącego informowania osoby wskazanej przez
Zamawiającego o trudnosó ciach związanych z realizacją zleconych usług.
§5
1. Wykonawca winien przygotowywacó i prowadzicó n/w dokumentację:
a) harmonogramy zajęcó , ktoó re powinny bycó one przedłozż one Zamawiającemu w celu
akceptacji przed podpisaniem umowy,
b) program zajęcó , materiały szkoleniowe - skrypt
c) dziennik zając – za dany miesiąc
d) listy obecnosó ci na zajęciach,
e) listy odbioru zasó wiadczenó po zakonó czonym szkoleniu wraz z kserokopiami wydanych
zasó wiadczenó ,
f)

listy pokwitowanó odebranych obiadoó w i przerw kawowych

2. Na koniec kazż dego miesiąca, w ktoó rym prowadzone było szkolenie Wykonawca winien
wystawicó i dostarczycó Zamawiającemu fakturę/rachunek w terminie do 14 dni. Do
faktury/rachunku Wykonawca jest zobowiązany dołączycó listę przeszkolonych
uczestnikoó w oraz dokumentację wymienioną w ust. 1 lit.c-f
§6
Wykonawca jest uprawniony do
podwykonawcoó w, Realizacja przez
podwykonawcy wymaga uzyskania
wyrazż enie zgody na powierzenie

realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy
uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
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podwykonawcy Wykonawca wskazż e osobę podwykonawcy oraz szczegoó łowo okresó li
zakres prac, jaki zamierza powierzycó temu podwykonawcy.
§7
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ustalone zgodnie z ust. 2, wstępnie okresó lone na podstawie Oferty na kwotę ______________ zł
brutto. Kwota wynagrodzenia brutto, o ktoó rej mowa w zdaniu poprzednim stanowi
wartosó có Przedmiotu Umowy.
2. Wynagrodzenie o ktoó rym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla
zakresu usług ustalonych w Postępowaniu.
3. Strony ustalają, izż Zamawiający mozż e potrącicó z wynagrodzenia wszelkie nalezż nosó ci
pienięzż ne nalezż ne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegoó lnosó ci kary
umowne, odszkodowania z tytułu nienalezż ytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
odszkodowania za szkody przewyzż szające wysokosó có zastrzezż onych kar umownych
4. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspoó lnie ubiegającymi się o udzielenie
zamoó wienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazż ą oni członka konsorcjum
upowazż nionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich
członkoó w konsorcjum
§8
1. Wynagrodzenie, o ktoó rym mowa w § 7 ust. 1, płatne będzie w częsó ciach, kazż dorazowo po
zrealizowaniu przez Wykonawcę cyklu szkolenó w danym roku kalendarzowym, na
podstawie faktury/rachunku.
2. Wynagrodzenie stanowicó będzie sumę iloczynu przepracowanych godzin oraz ceny
jednostkowej przedstawionej w Formularzu cenowym oraz iloczynu ilosó ci uczestnikoó w w
danym dniu szkoleniowym i ceny jednostkowej za catering.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku
przez Wykonawcę będą dokumenty o ktoó rych mowa w § 5 ust. 2 Umowy. Na wystawionej
fakturze/rachunku Wykonawca jako zobowiązanego wskazż e Powiat Wołowski, a jako
odbiorcę faktury/rachunku - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.
4.

Z zastrzezż eniem postanowienó ust. 7 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku. Za dzienó dokonania płatnosó ci przyjmuje się
dzienó obciązż enia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca nie mozż e bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrazż onej na pisó mie pod
rygorem niewazż nosó ci, przeniesó có na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelnosó ci wynikającej
z Umowy.
6. Za dzienó zapłaty uznaje się dzienó dokonania przelewu przez Zamawiającego.
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§9

1. Osobami do kontaktu w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy będą:
Przedstawiciel Zamawiającego: ..........................................................,nr tel. ……………………..,
adres email: …………………………………….
Przedstawiciel Wykonawcy ........................................................,nr tel ………………………….,
adres email: ………………………………
§ 10
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji
do zapłaty, następujących kar umownych:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez ktoó rąkolwiek ze Stron z przyczyn lezż ących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokosó ci
20% wartosó ci brutto Umowy,
2) w przypadku uniemozż liwienia lub utrudniania Zamawiającemu przeprowadzenia
kontroli, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokosó ci 500 zł brutto za kazż de zdarzenie
3) w przypadku stwierdzenia, izż usługi wynikające z niniejszej umowy só wiadczą osoby
inne anizż eli te wykazane w wykazie osoó b stanowiącym załącznik do Oferty, bez uprzedniej
zgody uzyskanej od Zamawiającego, w wysokosó ci 200 zł brutto za kazż dy stwierdzony
przypadek
4) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowienó § 4 ust. 3 pkt 3
Umowy – kara w wysokosó ci 200 zł brutto za kazż dy stwierdzony przypadek;
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od
umowy z winy Zamawiającego w wysokosó ci 20% wartosó ci brutto Umowy,
3. Zamawiającemu słuzż y prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyzż szającego wysokosó có zastrzezż onych kar umownych, do wysokosó ci rzeczywisó cie
poniesionej szkody, na zasadach ogoó lnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
4.

Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar
umownych nalezż nych z tytułu wystąpienia okolicznosó ci mających miejsce przed złozż eniem
osó wiadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.

Za zwłokę w zapłacie faktury/rachunku Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe wyliczone za kazż dy dzienó zwłoki.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w trakcie realizacji zadania
§ 11
1. Niezalezż nie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisoó w prawa i innych
postanowienó Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku
wystąpienia ktoó rejkolwiek z ponizż szych okolicznosó ci:
1) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 20 % Wartosó ci
Przedmiotu Umowy
2) niezapewnieniu własó ciwych i bezpiecznych warunkoó w realizacji zadania
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3) przerobieniu bądzó podrobieniu dokumentoó w wytworzonych w ramach realizacji niniejszej
Umowy,
4) działaniach niezgodnych z zapisami zapytania ofertowego
5) W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznosó ci powodującej, zż e wykonanie Umowy nie
lezż y w interesie publicznym, czego nie mozż na było przewidziecó w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający mozż e odstąpicó od Umowy w całosó ci lub częsó ci w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomosó ci o powyzż szych okolicznosó ciach.
§ 12
2. Zamawiający przewiduje mozż liwosó có zmian postanowienó Umowy w stosunku do tresó ci
Oferty, na podstawie ktoó rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okolicznosó ci wymienionych ponizż ej, z uwzględnieniem podawanych
warunkoó w ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza mozż liwosó có przedłuzż enia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o
okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemozż liwiającej realizację
Przedmiotu Umowy, jezż eli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okolicznosó ci
uniemozż liwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za ktoó re
odpowiedzialnosó ci nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający.
2) Zamawiający dopuszcza zmianę osoó b prowadzących szkolenia pod warunkiem, zż e osoby
te będą spełniały wymagania okresó lone w zapytaniu ofertowym i posiadały nie mniejsze
dosó wiadczenie nizż osoby zastępowane
3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian częsó ci Przedmiotu Umowy, ktoó re
Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawcoó w na inne częsó ci
Przedmiotu Umowy, w tym roó wniezż na częsó ci, ktoó rych Wykonawca nie wskazał w złozż onej
przez siebie ofercie. Zmiana nie mozż e pociągnącó za sobą zmiany terminu realizacji ani
zwiększenia wynagrodzenia nalezż nego Wykonawcy
4) koniecznosó có wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiędzy Zamawiającym a inną nizż Wykonawca stroną, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach ktoó rego realizowane jest zamoó wienie.
5) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku rezygnacji przez
Zamawiającego z realizacji częsó ci Przedmiotu Umowy. W takim przypadku mozż e zostacó
zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowe wskazane w Ofercie, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione só wiadczenia
6) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktoó rym mowa w § 3 Umowy zostanie zmienione w trakcie
obowiązywania Umowy, w przypadku wystąpienia:
a) zmiany stawki podatku od towaroó w i usług
b) zmiany wysokosó ci minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 pazó dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosó ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jezż eli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
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7) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienione w pkt 6 lit. a) – c) będą dokonywane
według zasad opisanych w pkt 8 – 14.
8) W przypadku wystąpienia okolicznosó ci, o ktoó rych mowa w pkt 6 lit. a) częsó có
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktoó rym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, płatna po
zaistnieniu ww. okolicznosó ci, ulegnie zmianie o wartosó có roó zż nicy pomiędzy nową wartosó cią
podatku od towaroó w i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług),
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku
od towarów i usług). W takiej sytuacji Wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i
wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
9) W przypadku wystąpienia okolicznosó ci, o ktoó rych mowa w pkt 6 lit. b) częsó có
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktoó rym mowa § 7 ust. 1 Umowy, płatna po
zaistnieniu ww. okolicznosó ci, po spełnieniu warunku, o ktoó rym mowa w pkt 12, ulegnie
zmianie o wartosó có zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzenó
osoó b bezposó rednio wykonujących przedmiot umowy do wysokosó ci aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciązż enó
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia tych osoó b.
10) W przypadku wystąpienia okolicznosó ci, o ktoó rych mowa w pkt 6 lit. c) częsó có
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktoó rym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, płatna po
zaistnieniu ww. okolicznosó ci, po spełnieniu warunku, o ktoó rym mowa w ust. 12, ulegnie
zmianie o wartosó có wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
poniesó có w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osoó b bezposó rednio wykonujących zamoó wienie na rzecz Zamawiającego.
11) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoó rej mowa w pkt 6 lit. b) i
c) jest złozż enie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzającymi zasadnosó có złozż enia takiego wniosku, a w szczegoó lnosó ci
szczegoó łową kalkulację kosztoó w obejmującą wykaz osoó b bezposó rednio wykonujących
zamoó wienie wraz ze wykazaną wysokosó cią minimalnego wynagrodzenia za pracę tych
osoó b i związanych z tym obciązż enó publicznoprawnych lub zmiany ich składek na
ubezpieczenie społeczne bądzó zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia nalezż nego Wykonawcy w
związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedłozż onych wraz z wnioskiem, o ktoó rym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentoó w Wykonawca powinien wykazacó , zż e zaistniała zmiana ma bezposó redni wpływ
na koszty wykonania zamoó wienia oraz okresó licó stopienó , w jakim wpłynie ona wysokosó có
wynagrodzenia
12) Cięzż ar dowodu, zż e okolicznosó ci wymienione w pkt 6 lit. b) i c) mają wpływ na koszty
wykonania zamoó wienia spoczywa na Wykonawcy.
13) Zmiana wysokosó ci wynagrodzenia obowiązywacó będzie od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu zmian o ktoó rych mowa w pkt 7.
14) Zmiany wysokosó ci wynagrodzenia, o ktoó rych mowa w pkt 7 lit. b) i c) zostaną
potwierdzone poprzez zawarcie aneksu
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15) Zmiana nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych oraz zmiana osoó b
odpowiedzialnych za kontakty i nadzoó r nad przedmiotem umowy wymagają odwrotnego
powiadomienia na pisó mie drugiej strony umowy, co nie oznacza zmiany umowy.
§ 13
1. Zamawiający osó wiadcza, zż e jest administratorem danych osobowych zż e administratorem
danych osobowych jest Marszałek Wojewoó dztwa Dolnosó ląskiego z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Wybrzezż e J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;.w rozumieniu przepisoó w
powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn.:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osoó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z poó zó n. zm.) (dalej: RODO).
2. Wykonawca osó wiadcza, zż e będzie przetwarzacó dane osobowe wyłącznie na potrzeby
realizacji niniejszej umowy, co dotyczy roó wniezż przekazywania danych do panó stwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zleceniobiorca mozż e przetwarzacó dane
osobowe wyłącznie w celu wykonania usługi badania sprawozdania finansowego oraz
wykonania pozostałych operacji przetwarzania danych osobowych wskazanych w
niniejszej Umowie, nieobjętych wprost przedmiotem usług.
3. Ust. 2 nie stosuje się, jezż eli obowiązek przetwarzania danych osobowych nakładają na
Wykonawcę przepisy prawa. W takiej sytuacji informuje on Zamawiającego przed
rozpoczęciem przetwarzania o tym obowiązku, chyba zż e przepisy te zabraniają udzielania
takiej informacji z uwagi na wazż ny interes publiczny
4. Wykonawca mozż e przetwarzacó dane osobowe osoó b, ktoó re Zleceniodawca przetwarza jako
administrator lub jako podmiot przetwarzający w przypadku posiadania uprawnienia do
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Wykonawca mozż e przetwarzacó następujące dane osobowe osoó b, na ktoó rych danych tych
będą wykonywane następujące operacje: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie,
przechowywanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie.
6. Zamawiający osó wiadcza, zż e charakter danych osobowych, powierzanych w związku z
realizacją niniejszej umowy, obejmuje szczegoó lne kategorie danych osobowych, w
rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, lub dane dotyczące wyrokoó w skazujących i naruszenó prawa,
w rozumieniu art. 10 RODO.
7. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania obowiązkoó w wynikających z
niniejszego rozdziału umowy przez Wykonawcę odnosó nie zobowiązanó , o ktoó rych mowa w
niniejszym rozdziale. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie
Wykonawcę w terminie nie kroó tszym nizż 10 dni przed planowanym terminem jej
przeprowadzenia.
8. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia nałozż onych na niego niniejszym rozdziałem zobowiązanó
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9.

W związku z obowiązkiem okresó lonym w ust. 8 powyzż ej, Wykonawca niezwłocznie
informuje Zamawiającego, jezż eli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie
RODO lub innych przepisoó w dotyczących ochrony danych osobowych.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wdrozż enia i przestrzegania odpowiednich só rodkoó w
technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczenó stwa
przetwarzania, okresó lonych w art. 32 RODO. 11
11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynnosó ci
przetwarzania danych osobowych (dalej „Rejestr”) dokonywanych w imieniu
Zamawiającego, w przypadku obowiązku prowadzenia takiego rejestru wynikającego z
art. 30 ust. 5 RODO
12. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadacó tylko osoby, ktoó rym
Wykonawca nadał upowazż nienia, o ktoó rych mowa w art. 29 RODO
13. Wykonawca po zakonó czeniu realizacji usług będzie przetwarzał dane osobowe przez
okres co najmniej 5 lat od dnia zakonó czenia realizacji zadania
14. Wykonawca osó wiadcza, zż e w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych
niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego zgodnie z art. 33 RODO.
15. Wykonawca odpowiada za szkody majątkowe lub niemajątkowe jakie powstały wobec
Zamawiającego lub osoó b trzecich w wyniku przetwarzania danych osobowych
niezgodnego z umową lub obowiązkami nałozż onymi przez ustawy lub RODO bezposó rednio
na Wykonawcę oraz w wyniku działania poza zgodnymi z prawem instrukcjami
Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom. Zamawiający odpowiada za szkody
majątkowe lub niemajątkowe, jakie powstały wobec osoó b trzecich w wyniku
przetwarzania danych naruszającego RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych.
16. Strony są zwolnione z odpowiedzialnosó ci wynikającej z ust. 15, jezż eli udowodnią, zż e
zdarzenie, ktoó re doprowadziło do powstania szkody, jest przez nie niezawinione. Jezż eli w
tym samym przetwarzaniu biorą udział obie Strony i są odpowiedzialne za szkodę
spowodowaną przetwarzaniem zgodnie z ust. 15, ponoszą one odpowiedzialnosó có
solidarną. Strona, ktoó ra zapłaciła odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę, ma prawo
zż ądania od drugiej Strony, ktoó ra uczestniczyła w tym samym przetwarzaniu, zwrotu częsó ci
odszkodowania odpowiadającej częsó ci szkody, za ktoó rą ponosi odpowiedzialnosó có, zgodnie
z warunkami okresó lonymi w ust.15.
17. Zapisy niniejszego rozdziału obowiązują przez cały czas trwania umowy oraz przez
okresy wskazane w ust. 13
18. Wykonawca zobowiązuje się, w miarę mozż liwosó ci, pomagacó administratorowi poprzez
odpowiednie só rodki techniczne i organizacyjne wywiązacó się z obowiązku odpowiadania
na zż ądania osoby, ktoó rej dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw okresó lonych w
rozdziale III RODO.
19. Wykonawca zobowiązuje się pomagacó administratorowi wywiązacó się z obowiązkoó w
okresó lonych w art. 32–36 RODO.
20. Realizacja obowiązkoó w z ust. 18 i 19 będzie następowacó według uzgodnienó z
Zamawiającym, w zalezż nosó ci od okolicznosó ci konkretnego przypadku
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21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie przepisy RODO.
§ 14
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnącó ewentualne spory
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezposó rednie negocjacje.
2.

Jezż eli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w
stanie rozstrzygnącó sporu ugodowo, spoó r zostanie rozstrzygnięty przez sąd własó ciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie własó ciwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazż nosó ci. Wszelkie zmiany lub
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej wazż nosó ci zachowania formy, o ktoó rej mowa w
zdaniu poprzednim.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………….
Zamawiający

…………………………………….
Wykonawca

