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o ZAMÓW|ENlU

na usługi społeczne

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138 o ( usługi społeczne) ustawy Prawo
Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 20O4r ( Dz. U z2Ot8 poz. 1986)na zadania pn:
Porad nictwo psychologiczne

d

la uczestników projektu,,

Ra

zem wygra my".

projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wołowie w

ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20L4,202O, OŚ Priorytetowa 9 -

Włączenie społeczne, Działanie 9.2 współfinansowany

ze środków Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoŚci wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata ZOL4-2O20 Ministerstwa Rozwoju.

l. Zamawiający

Beneficjent:

powiat wołowski
pl. Piastowski2

56-100 Wołów

NlP:9880219208

Podmiot realizujący projekt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. lnwalidów Wojennych 24
56-100 Wołów
e- mail pcprwolow@wp.pl

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

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 postępowa nia regu luje niniejsze ogłoszen ie.

3.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.

Oferty złożonepo terminie nie będą rozpatrzone.

ll. Opis przedmiotu zamówien!a

Przedmiotem zamówienia jest Poradnictwo psychologiczne d|a uczestników projektu ,,Razem
wygramy". Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego20t4-2020, Oś
Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Dokładny termin realizacji odbędzie się

w

l 2O2Lr

uzgodnionych

z Zamawiającym i uczestnikami

terminach, z tym że rozpoczęcie realizacji poradnictwa powinno nastąpić niezwłocznie po
podpisaniu umowy.
3.

llośćgodzin planowana do realizacji :42O godzin
(

4.

średnio miesięcznie 70 godzin).

Zamawiający rozltczać się będzie z wykonawcą za faktyczną liczbę godzin przepracowanych w
danym miesiącu.

lIl. Obowiązek Wykonawcy.

t
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L

przeprowadzenie badań psychologiczno _ pedagogicznych dotyczących kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

2.

oraz
Udzielanie poradnictwa rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym
ich
prowadzącym rodzinne domy dziecka, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,

3.

prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną Pieczę zastęPczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

4,

pieczy zastępczej
Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej

5.

Prowadzeniedziałalnościdiagnostyczno-konsultacyjnej,

6.

Szkolenie

i

,

kwalifikowanie osób zgłaszających gotowoŚĆ do pełnienia funkcji rodziny

prowadzenia rodzinne8o domu
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz
psychologiczne osób sprawujących rodzinną pieczę
dziecka , a także szkolenie i wspieranie
zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

7.

lub Prowadzenia
Kwalifikowanie osób kandydujących do pelnienia funkcji rodziny zastępczej

rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie opinii

o

spełnianiu warunków

i

ocenY

predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

8.

i wYchowawcY w
Wydawanie opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego,

9.

do pełnienia funkcji
Badanie i wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

10.

Udzielanie pomocy psychologicznej

w

sytuacjach interwencyjnych

,

kryzysowych,

przemocowych,

Ponadto:

1t.

psycholog świadczyłbędzie usługę w miejscu zamieszkania rodzin oraz W siedzibie PCPR
jest do
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przy realizacji usługi psycholog zobowiązany
pomocy Rodzinie w Wołowie- Organizatorem Rodzinnej
współpracy z powiatowym Centrum
Pieczy Zastępczej ,konsultując problemy rodzin i osób,,

L2.

obowiązujących
Wykonawca wykona zadanie na jak najwyższym poziomie, z zachowaniem
przepisów.
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13.

ZamawiającY, a takŻe podmiot kontrolujący Zamawiającego może w każdej chwili
skontrolować wykonawcę w zakresie świadczonego przez niego zadania.

14,

wykonawca zobowiąza ny jest dokumentować

rea lizację usługi tj

prowadzenie

1)

zestawienieliczbyzrealizowanychgodzinporadnictwapsychologicznego,

2)

miesięcznego dziennika wsparcia,

3)

listy obecności,

4)
5)

:

wYkonawca jest odPowiedzialny za jakośćoferowanych usług, zgodnośćz
warunkami
technicznymi i jakościowyrni opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

udostęPnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli
Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego

zamówienia;

6)

PrzechowYwania

i

archiwizowania dokumentacji związanej

z

realizacją

Przedmiotowego zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność,poufnośći
bezPieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacjioraz
Przekazania wszelkich wymaganych przezZamawiającego dokumentów związanych z
realizacją projektu do Zamawiającego;

7)
8)
9)

zachowania w poufnoŚci - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej
ustaniu wszelkich danych osobowych, do których wykonawca miał dostęp;

Przekazania informacji Zamawiającemu

o

wszystkich osobach fizycznych
zaangaŻowanYch w realizację usługiz podaniem imienia, nazwiska i numeru pESEL;
WYmagana jest naleŻyta starannośćprzy realizacji zobowiązań umowy. prowadzący

zostanie ocenionY Przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania w formie
badania ankietowego,

10)

WYkonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub
elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą
realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza

dotyczących terminów świadczenia usług.

11)

WYkonawca będzie zobowiązany

do

przekazywania Zamawiającemu bieżącej

informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
15.

Dodatkowe informacje

7.
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1)

projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznYch, ŚwiadczonYch
w lokalnej społeczności,skierowanych w szczególnoŚci do osób objętYch Pieczą
zastępczą, w tym osoby usamodzielniane,

ż|

projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstYtucjonalizowanYch
pieczy zastępczej,
zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i

3)

ubóstwem lub
Adresaci: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone
jest m.in. do osób małoletnich i
wykluczeniem społecznym. projekt skierowany
pieczy zastępczej w
_
pozostających po osiągnięciu pełnoletności przebywających w
wieku poniżej oraz powyżej 25 r.ż z powiatu wołowskiego oraz opiekunów

i

zastępczych.
w postępowaniu
!v. wymagane warunki dopuszczaiące wykonawców do udziału
1.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

o którYch
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznoŚciach,
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

1) nie podlegają

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

o ile wYnika to
la) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnoŚcizawodowej,

z

odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Nie dotyczy
1b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku:
Nie dotyczy

lc) zdolnościtechnicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony gdy wykonawca wykaże dysponowanie:

psychologii Wskazana
1) 1 osobą z wykształceniem wyższym posiadającą tytuł magistra
zawodzie psychologa oraz
osoba winna posiadać minimum 3 - letnie doświadczenie w
zastęPczą oraz ich
dwuletnie doświadczenie pracy z osobami sprawującymi rodzinną Pieczę
dziećmi lub z dziećmi umieszczonych w pieczy zastępczej,
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2I W PrzYPadku osobY fizycznej składającej oferty powyższy warunek ma

zastosowanie.
2,

również

ZamawiającY informuje, iŻ zastrzega sobie prawo do wezwania dodatkowych
dokumentów

od

WYkonawcY na kaŻdym etapie postępowania, w przypadku uznania że
złożone
oŚwiadczenia lub dokumenty budzą wątpliwościczy Wykonawca spełnia warunki
udziału w
postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
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 możliwośćpoprawiania w ofertach omyłek.
4.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treściogłoszenia przed
terminem składania
ofert.

lnformacje o wYnikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczn ą oraz zostaną opublikowane na stronie:
www.pcprwolow.pl,

V. Przesłanki wykluczenia Wykonawców.

t,
2.
3,
4,
5,

Z PostęPowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku,
do którego
zachodzą okolicznoŚcio których mowa w art.24 ust. 1pkt 12-23 ustawypzporazoraz
który
nie spełnia warunków określonych w art.22 ust. 1b ustawy Pzp.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art.24 ust. 7 Ustaw y Pzp.
ZamawiającY moŻe wYkluczyĆ Wykonawcę na każdym etapie postępowania
zamówienia.

o

udzielenie

ZamawiającY odrzuci ofertę, jeŻeli zajdą przesłanki o których mowa w
art. 89 ust. 1 Ustawy
Pzp.

W PrzYPadku stwierdzenia przez Zamawiającego faktu, iż Wykonawca zaangażowany jest
w
inne ProjektY uniemoŻliwiające realizację niniejszego zadania, oferta zostanie
odrzucona.

vl. wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców.

t,

W celu Potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

WYkonawca wraz z ofertą winien zalączyć następujące dokumenty

i

oświadczenia:

grF,li,s.ii'l;*",
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1)oświadczenieospełnieniuwarunkówudziałuWpostępowaniu-wgzałącznikanr2do
ogłoszenia
wg załącznika nr 3 do ogłoszenia
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- załącznik
załącznik do niniejszego ogloszenia
3) oświadczenie na formularzu stanowiącym
nr 1,

z podaniem ich kwalifikacji
4) wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia jednego psychologa, który
i doświadczenia (wykonawca podaje w ofercie
zawodowych

będziebezpośredniorealizowałzadanie)-naformularzustanowiącymzałączniknr4do
niniejszego ogłoszenia,
wskazanymi
wykonawcy na potwierdzenie dysponowania
5) ponadto załącznik nr 4a składają

zadania, zamawiający dopuszcza
osobami/osobą bezpośrednio realizującymi
do
jednak ich treśćpowinna wskazywać na oddanie
oświadczeń wg innego wzoru,

w ofercie
złożenie

dyspozycji Wykonawcy,

Vll. Opis sposobu obliczania ceny

ofefi

1.

częściowych,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

2.

wszelkie koszty
cena podana w ofercie powinna obejmować

i

składniki związane w

wykonaniemzamówieniaorazuwzględniaćcałyzakresprzedmiotuzamówienia.
3.

łącznej
za 1 godzinę świadczenia usługi oraz
wykonawca zobowiązany jest do podania ceny
ceny oferty w formularzu ofertowym ,

4.

wszystkie wartościpodane w formularzu ofertowym
liczonezdokładnościądodwóchmiejscpoprzecinku.

5.

oraz ostateczna cena oferty muszą być

zamówienia,
podane ceny brutto będą obowiązywać przez cały okres realizacji

zamawiającym a wykonawcą w walutach
zamawiający nie przewiduje rozliczeń między
po przecinku,
określićw pLN ( zł) do dwóch miejsc
obcych, ceny w ramach zamówienia należy
7,
8.

i słownie,
Oferowane ceny winne być podane cyfrowo

obowiązku
prowadziłby do powstania u zamawiającego
Jeżeli złożonoofertę, której wybór
od towarów i usług, zamawiający w celu
podatkowego zgodnie z przepisami od podatku
w niej ceny podatek od towarów i ustug, który
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej

miałbyobowiązekrozliczyćzgodnieztymiprzepisami.Wykonawcaskładającofertęw
czy wybór oferty

jest poinformować zamawiającego,
formularzu ofertowym zobowiązany
obowiązku podatkowego, wskazując nazWę
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
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( rodzaj) towaru lub ustugi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego

powstania, oraz wskazując ich wartośćbez kwoty podatku.

9,

W cenie ofertowej naleŻy uwzgtędniĆ wszelkie koszty niezbędne
do prawidłowej i pełnej
realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o
charakterze pubticznym, w szczególności:

kosztY składek na ubezPieczenia społeczne i fundusz pracy
do których odprowadzania
zobowiązanY jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku
osoby ftzycznej nie prowadzącej
działalnoŚci gosPodarczej, a ubiegającej się o reatizację
zamówienia - przez cenę brutto
rozumiemY cenę, od której odProwadzane będą
składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne oraz zaliczkę na
Podatek dochodowy orazinne przewidziane prawem narzuty na
wYnagrodzenie, (zarówno te które są po stronie pracownika jak
i pracodawcy) w przypadku
w wYsokoŚci Prawem Przewidzianych (w zateżnościod tego czy osoba pracuje/nie i
pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);

10,
7L,

Do Porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę
ofertową tj. podaną łącznie wartośćbrutto
zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.

WYkonawca Ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem

i

złożeniem oferty.

Vlll. Pozostałe informacje

1,

W

PrzYPadku wYkorzYstania przez wykonawcę

podwykonawcę

do realizacji niniejszego zamówienia
/ 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.

!X. Zasady ustalania czy oferta zawiera rażąco
niską cenę

w

przypadku gdy oferowana cena budzi wątptiwości
zamawiającego co do możliwościwykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymiprzez
niego wymaganiami zamawiający ma prawo

zwrócić się do wykonawcy

o

udzielenie wyjaśnieńdotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
spoczywa na wykonawcy.

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

Unia Europejska
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kryterium cena:

podana w

2.

ocenie zostanie poddana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
punktów. PrzYznane PunktY
formularzu ofertowym. Maksymalnie można uzyskać 100
zostanązaokrąglonedodwóchmiejscpoprzecinku.Liczbaprzyznanychpunktówdla
poszczególnychofertbędzieobliczanazgodniezponiższymWzorem:
C min

A(x)=

----------x90%
c

(x)

gdzie:

A(x)ilośćpunktóWprzyznanaofercie,,x,,zakryteriumceny
cmin

_ cena

najniższa wśród cen zawartych w ofertach na przedmiotowe

zadanie

C(x)

cena zawarta w ofercie ,,x"

kryterium

- posiadania przezwykonawcę statusu podmiotu ekonomii społecznej-

10 pkt

złożonego na
za niniejsze kryterium zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia
formularzu ofertowym.
największą ilośćpunktów w
3. za rtajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma
kryterium cena.

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

4.

w

xl. tnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiaiącego z wykonawcami,
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L.
2.

OŚwiadczenia, wnioskizawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający iwykonawcy
przekazują pisemnie lub poprzez skrzynkę internetową.

JeŻelizamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje elektronicznie,
kaŻda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

X|!. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować pod adres
ma lgorzatatkaczyk@wp.

pl

Xlll. Wymagania dotyczące złożonej oferty

7.

Oferta musi być napisana w języku polskim , czytelnym pismem.

2.

Wykonawca może złożyćtylkojedna ofertę.

3.
4.

Ofertę stanowi wypełniony,, Formularz oferty" oraz Oświadczenia wymagane
posta nowie n iam i pkt. Vl. nin iejszego ogłoszenia.
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:

Poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu ,,Razem wygramy". projekt realizowany jest
Przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w ramach Regionalnego programu
OPeracyjnego Województwa Dolnośląskiego 2OL4-2O2O, OśPriorytetowa 9 - Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie otwierać przed dniem 05/01/2021,

r

godz.: 10:00
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XtV. Miejsce itermin składania ofert.

L.

tj,
ofertę należy zlożyćw zamkniętej kopercie (opakowaniu)w siedzibie Realizatora
po*iatowe centrqm pomocv Rodąinie ul, lnwalidów Woiennvch 24. 56-100 WołÓW 0ok, sekretariat
nie późniei niż dnia 05/01/2021 r do eodz. 10:00

xV.MtEJscE, sPosÓB

1.

t

,

TERMIN oTWARclA oFERT.

godz; 10:15. O cenach ofert
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu OslOLlZOLl r o
niezwłocznie na stronie
oraz owykonawcach, którzy złożyli oferty Zamawiający poinformuje
BlP Zamawiającego.

po WyBoRzE oFERw W 6ELU zAWARclA
xvl. czyNNośq rróne MuszĄ zosTAć DopEŁNloNE
UMoWY W sPRAWtE ZAMóWENIA PUBttczNEGo.

1.

do ich złoŻenia lub
Z zawartościąofert nie można zapoznać się przed upływem terminu

otwarcia.

2.

BlP
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
2) ceny złożonew ofertach

3.

jednocześnie
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:
siedzibę albo
1) wyborze najkorzystniejszejoferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
wykonawcy,
miejsce zamieszkania i adres, jeżelijest miejscem wykonywania działalnoŚci
miejsca
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
którzY
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalnoŚci wykonawców,
oceny ofert i łączna
złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium
punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
powodach
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
4) unieważnieniu postępowania

odrzucenia

ofertY,
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5) lnformację o udzieleniu zamówienia podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu,
z

którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

xvlll. lsToTNE DLA sTRoN PosTANoWtEN!Ą rróne zosTANĄ WPRoWADZoNE Do rRsścl
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE znruówlrrutA puBttczNrco, oGótNE WARUNKI UMowy LUB
wzón UMoWy.

1.
2.

lstotne Postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do
n iniejszego ogłoszenia
ZamawiającY dopuszcza możliwośćdokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie
z
zapisami we wzorze umowy.

XlX. Unieważnienie postępowania

1.

Zamawiający uniewaŻni postępowanie w przypadku wystąpienia okolicznościo których
mowa w art.93 ustawy Pzp.

XX. Wadium

t.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XXl. lnformacje na temat podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz na
temat Podmiotów na zasobach których Wykonawca potega podczas reatizacjizamówienia.

1.
2,

ZamawiającY Żąda wskazania przez Wykonawcę częścizamówienia, których wykonanie
zamierza PowierzyĆ podwykonawcom ipodania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
JeŻeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wYkonawca Powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
WYkonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca

lub wYkonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,

na

którego zasoby wykonawca powoływałsię w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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3,

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpiĆ tego podwykonawcę lub zrezYgnowaĆ
z powierzenia wykonania częścizamówienia podwykonawcy,

4,

powierzenie wykonania częścizamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia,
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodniĆ
tYch
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnYmi zasobami
podmiotów, w szczególności przedstawiając 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
trzeci
złożoneprzez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu Przez Podmiot
Zgodnie z wyrokiem

(

KloZzL3ltU

7.

W odniesieniu do warunków

8.

podmiotu
Jeżelizdolnościtechniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
trzeciego nie potwierdzają spelnienia przez wykonawcę warunków udziału w PostęPowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiającY Żąda, abY

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowYch lub
jeŚli PodmiotY
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych Podmiotów,
WYmagane.
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolnoŚcisą

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

9.

a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

b)

jeŻeli
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej częŚci zamówienia,
wykaże zdolnościtechniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

mYŚl art.23
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
pZp: należy dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich WYkonawców,
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu

Pełnomocnik
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
albo do reprezentowania w
zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenieprzedmiotowego dokumentu w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,

XXtt. Wyjaśnianie ! zmian treści ogłoszenia
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1.

WYkonawca moŻe zwróciĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienietreści ogłoszenia o
zamówieniu . Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnieńniezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

xxlll. postanowienia końcowe

7.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

XX!V. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 RODO

.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEI 2oL6/679 z dnia
27
kwietnia 20L6 r. w sPrawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sPrawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv g5/a6lwE

(ogólne

rozPorządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 zO4.a5.2076, str. 1), dalej,,RoDo,,, informuję,
że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Dolnośląskiegow

ramach RPO WD z01.4-z1z}-Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we

Wrocła wi u, Wyb rzeże J. Słowackie go L2-L4, 50-41 1 Wrocław.

lnsPektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie jest
Agata Majewicz, kontakt pod adresem e-mail: iodo@nsi.net.pl lub telefonicznie nr:
768358801,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RoDo w celu
związanYm z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: poradnictwo
PsYchologiczne dla uczestnikÓw projektu ,,Razem wygramy". Projekt realizowany jest przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w ramach Regionalnego programu
OPeracyjnego Województwa Dolnośląskiego 21t4-2o2o, ośpriorytetowa 9 - Włączenie

sPołeczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy prawo zamówień publicznych.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art.8 orazart.96 ust.3 ustawy zdnia29
stYcznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2Ot7 r. poz. 1579 i 2018), dalej

,,ustaWa Pzp";

gri:iii;rr::.,
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zgodnie z art,97 ust, 1 ustawy Pzp, przez
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zamówienia, a jeżeli czas trwania
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
cały czas trwania umowy;
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
bezpośrednio pani/pana

panią/pana danych osobowych
obowiązek podania przez

pzp, związanym z
w przepisach ustawy
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
publicznego; konsekwencje niepodania
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

o

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
nie będą podejmowane w sposób
w odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje

o

posiada Pani/Pan:

zautomatyzowany, stosowanie do art, 22 RODO;

_

danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do

_

na podstawie art.

t6 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-napodstawieart.18RoDoprawożądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzania
o których mowa w art, 18 ust, 2 RODo;
danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków,

Danych osobowych, gdy uzna
prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony

-

przepisy RODO;
pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

o

3 lit, b, d lub e RoDo prawo do usunięcia
nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. !7 ust,
osobowych, o którym mowa w art, 20
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych

RoDo; na podstawie art.

zt

RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych

osobowych,gdyżpodstawąprawnąprzetwarzaniaPani/Panadanychosobowychjestart.6

ust.llit.cRODO.

XXIV. Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia

1.

Formularz ofertowy - załącznik nr

2.

nr 2
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik

1

postępowaniu- załącznik nr
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
4.

Wykaz osób - załącznik nr 4

5.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 4a

3
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6,

oŚwiadczenie o braku WYstępowania powiązań osobowych lub
kapitałowych

5

7.

Wzór umowy - załącznik nr 6

-'';ftm:t,",,
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podpis kierownika Zamawiającego

_

załącznik nr

Fundusze
Europejskie
Program Re9ionalny
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Załącznik Nr

1

FORMULARZ OFERTOWY

Beneficjent:
powiat wołowski
pl. Piastowski2

56-100 Wołów

NlP:9880219208

Pod mioty realizujące projekt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul, lnwalidów Wojennych 24

56-100 Wołów

poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu "Razem
Nawiązując do ogłoszenia pn:.
powiatowe centrum pomocy Rodzinie w wołowie w
wygramy". projekt realizowany jest przez
Województwa Dolnośląskiego 2ot4_2o2o, oś
ramach Regionalnego Programu operacyjnego
środków Europejskiego
społeczne, Działanie 9.2 współfinansowany ze
priorytetowa 9 - wlączenie
Funduszu Społecznego.
działający w imieniu i na rzecz

aF:i#*k,, W3s§[
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Nr rachunku bankowego
na Podstawie zaŚwiadczenia o wpisie do ewidencji
działalnościgospodarczej nr ............... z dnia

wydanego przez

Oferujemy zrealizowa nie zamówienia

7,

:

Cena za jedną godzinę dYdaktyczną specjalistycznego
wsparcia psychologicznego (brutto
wraz z pochodnymi, z
,.........zł,słownie złotych:

VAT):

...,lL00;

|
I

l
I

I
l
l.

l

I

2,

Łączna wartoŚĆ usługi tj. przeprowad zenie 4łOgodzin
zajęć poradnictwa psychologicznego za
zł brutto, tj.
zł netto * ............o/ovAT. ( w przypadku osoby
nie będącej podatnikiem vat naleŻy w miejscu przeznaczonym
do wpisania stawki Vat wpisać nie
dotyczy)

::::'.............

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

s,

Podana wartoŚĆ zamówienia w przypadku kandydata prowadzącego
działalnośćgospodarczą
jest ceną brutto, a w przypadku umowy
zlecenia obejmuje również wszystkie koszty zleceniodawcy.

4,

oŚwiadczam /Y, Że Podana w ofercie cena ofertowa
uwzględnia wszystkie zobowiązania
wYnikające z ogłoszenia. Cena Podana w ofercie obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie
WYkonawca związane z wYkonaniem przedmiotu zamówienia
z tytułu należnej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
i musi zawierać wszelkie składniki
związane z wykonaniem zamówienia;

5,

OŚwiadczam /Y, Że w cenie ofertowej uwzględniono
wszelkie koszty niezbędne do

Prawidłowej iPełnej realizacjizamówienia,

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
przezcenę 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 zateżnościod
tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest

-

emerytem/rencistą

itp. );

6,

oŚwiadczam /Y, Że cena oferty uwzględnia stawkę podatku
VAT obowią zującąna termin
składania ofert, WYkonawca obowiązany będzie do wystawienia
faktury za realizację przedmiotu
zamówienia, ze stawką podatku VAT obowią zującąna dzień
złożenia faktury;

7,

oŚwiadczam(Y), Że w ofercie nie została zastosowana
cena dumpingowa i oferta nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-!7d
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

ustawy

