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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2019/RCR 
W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OERTOWEGO 

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 
 

 

Oferta dotycząca przeprowadzenia zajęć edukacyjno – profilaktycznych oraz przeprowadzenie 
certyfikowanego egzaminu z serii IC3 

w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju” 

 

 

Zatwierdziła: 

Anna Agatowska  

Data: 21.11.2019 r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY: 

        

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15   

25-555 Kielce 

NIP:  9591767464 

REGON: 260145843 

KRS: 0000274767  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych oraz przeprowadzenie 
certyfikowanego egzaminu z serii IC3 dla podopiecznych 3 placówek wsparcia dziennego w Rakowie, 
Ociesękach, Życinach w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 
Działanie 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 
09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). 

        

Przedmiotem zamówienia jest:  

Zadanie 1. Przeprowadzenie zajęć z języka polskiego 

Wymiar czasu pracy: (3 placówki) - 60 h zegarowych wg ustalonego harmonogramu 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 
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Zadanie 2. Przeprowadzenie zajęć z informatyki 

Wymiar czasu pracy: (3 placówki) - 85 h zegarowych wg ustalonego harmonogramu 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

Zadanie 3. Przeprowadzenie zajęć z matematyki  

Wymiar czasu pracy (3 placówki) - 60 h zegarowych wg ustalonego harmonogramu 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

Zadanie 4. Przeprowadzenie warsztatów asertywności 

Wymiar czasu pracy (1 grupa) – 16 h zegarowych wg ustalonego harmonogramu 

Zadanie 5. Przeprowadzenie certyfikowanego egzaminu – certyfikaty z serii IC3 

Grupa docelowa: 55 osób, dzieci podopiecznych świetlic w Rakowie, Ociesękach i Życinach 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

 

Zadania od nr 1 do nr 5 są skierowane dla 55 dzieci z rodzin,  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym uczęszczających do placówek wsparcia dziennego  w Rakowie, Życinach i Ociesękach w ramach 
projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z 
Gminą Raków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW 09.00.00 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania RPSW 09.02.00  Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 
usług społecznych i zdrowotnych 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

 

KOD CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Grudzień 2019, od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.  

Miejsce wykonywania zamówienia 

Województwo świętokrzyskie, Gmina Raków: 

1. Placówki wsparcia dziennego , w tym:  

    1)  Placówka Wsparcia Dziennego w Rakowie ul. Siemieńskiego 19 
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    2) Placówka Wsparcia Dziennego w Życinach, Życiny nr 91  

    3) Placówka Wsparcia Dziennego w Ociesękach, Ociesęki  nr 61 

Wskazanie konkretnego docelowego miejsca realizacji poszczególnych zadań będzie przekazane Wykonawcy 
na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. 

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  Dla zadania 1-5 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, Wykonawcy, którzy:  
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadaj odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
oraz/lub na moment realizacji zamówienia dysponują osobą/osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, w tym w szczególności dysponują osobą/osobami, które posiadają:  

a)  wykształcenie wyższe, pedagogiczne, wykształcenie kierunkowe w kontekście planowanych zajęć (tj. 
nauczyciel j.polskiego, matematyki,  informatyki) – dot. zad.1-3; posiadający odpowiednie kwalifikacje 
(kurs/szkolenie) w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych o takiej samej lub zbliżonej tematyce – dot. 
zad. 4; posiadają autoryzowane Centrum Egzaminacyjne – zad 5; 

b) doświadczenie w pracy zawodowej – min. 1 rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć  
    w  szkole/ z dziećmi w tym także z dziećmi zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem  
    społecznym) – dot. zad 1- 4,   

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) mogą prowadzić zajęcia/egzaminy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

• posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzają, prokurenta, pełnomocnika,  
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o 
podpisanie i złożenie „oświadczenia i zobowiązania oferenta” znajdujących się w każdym formularzu oferty. 
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VI. OFERTA CZĘŚCIOWA 

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części: część I i część II.  Do części I 
zalicza się zadanie 1,2,3,4. Do części II zalicza się zadanie 5. Dopuszcza się realizowanie poszczególnych zadań 
przez więcej niż jedną osobę. 

 

VII. DOKUMENTY SKŁADANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.Do oferty należy załączyć: 

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik  od nr 1  

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -  załącznik nr 2 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3, 

5) CV osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią dokumentów potwierdzających 
wykształcenie wraz z certyfikatami i akredytacjami (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
studiów podyplomowych, certyfikatów, akredytacji) i doświadczenie, 

6) Wykaz wykonywanych usług o charakterze takim samym lub podobnym do przedmiotu zamówienia w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składaniu ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – załącznik nr 4 

7) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 5 

8) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 6 

9) Klauzula Rodo – załącznik nr 7 

10) Klauzula informacyjna – załącznik nr 8 

11) Klauzula zgody – załącznik nr 9 

12) Kserokopie referencji potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych  do oferty. Z treści 
załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione 
warunki. 
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OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) 
2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. 

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) 
informujemy, że w załączniku nr 8 do zapytania ofertowego zamieściliśmy klauzulę informacyjną o ochronie 
danych osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej. 

2.Wykonawca wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu  „Rakowskie 
Centrum Rozwoju”, a w szczególności ustalenia wartości zamówienia, którego dotyczy przedmiotowe 
rozeznanie rynku jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu klauzuli zgody stanowiącej załącznik nr 9 do 
zapytania ofertowego. 

3.Wykonawca ma obowiązek podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, 
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił 
ww. obowiązki  informacyjne  oraz  ochrony  prawnie  uzasadnionych  interesów  osoby  trzeciej,  której  dane  
zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do 
złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13lub art. 14 RODO stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VIII.  WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

Stowarzyszenie PROREW zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie i na każdym 
etapie bez podania przyczyny. 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, pocztą tradycyjnie, kurierem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

             Anna Agatowska, tel. 577 999 418, e-mail: aniaagatowska@op.pl 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, pod rygorem nieważności. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 
formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

3. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez 
Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką 
osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w umieniu Wykonawcy, bądź 
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania 
dokumentów musi być dołączone do oferty). 

4. Wszystkie kartki ofert muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, 
ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod 
warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że 
wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów. 

8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za 
zgodność z oryginałem, (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy upoważnione do podpisania oferty. 

9. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), umożliwiającym przypadkowe 
otwarcie i zapoznanie się z je treścią przed upływem terminu składania ofert. Zewnętrzna koperta 
powinna być zaadresowana na adres: 

 

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce 

I opatrzona opisem: 

„Oferta dotycząca przeprowadzenia zajęć edukacyjno – profilaktycznych oraz przeprowadzenie 
certyfikowanego egzaminu z serii IC3 w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju  
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Nie otwierać przed 29.11.2019 r do godziny 09:00”. 

 

Koperta wewnętrzna oprócz powyższych oznaczeń powinna dodatkowo zawierać dane adresowe Wykonawcy. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANY Z OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy składać na adres: 

Stowarzyszenie PROREW 

ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce 

Z dopiskiem na kopercie: 

„Oferta dotycząca przeprowadzenia zajęć edukacyjno – profilaktycznych oraz przeprowadzenie 
certyfikowanego egzaminu z serii IC3 w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju  

Nie otwierać przed 29.11.2019 r do godziny 09:00”. 

 

2. Termin składania ofert upływa 29.11.2019 r. o godz. 09:00. 

3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 29.11.2019 r. 

5. Ocena ofert planowana jest na dzień 29.11.2019 r. W ww. dniu zostanie ogłoszony wybór 
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszenieprorew.pl, a 
także na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

6. Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną powiadomieni za 
pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego. 
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7. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając 
pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. 

8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, 
także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie 

10. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku 
załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, 
Zamawiający ofertę odrzuca. 

11. Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych. 

12.  Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiana lub 
wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia 
oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty 
powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio – „Zmiana Oferty” albo „Wycofanie 
oferty”. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. W cenę muszą 
być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił 
Wykonawca, w tym m.in. serwis, podatek VAT, oraz wykonanie wszystkich obowiązków 
Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym 
zapytaniem, umową jak i ewentualnie ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili składania oferty. 

2. Cena będzie określona w złotych polskich (PLN) z dokładności do dwóch miejsc po  przecinku, a 
wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.  Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia Zamawiający zwraca się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. 

4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERT. 

1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu. 

2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. 

3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

a) CENA ofertowa brutto – WAGA 80%  

b) Punkty dla Wykonawcy, który zatrudni osoby niepełnosprawne, bezrobotne, młodocianych w celu 
przygotowania zawodowego: co najmniej 1 osoba - 10 pkt. 

c) Podmiot ekonomii społecznej – 10 pkt. 

4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może 
osiągnąć oferta, wynosi 100  pkt. (cena – maks. 80 pkt.),  

     Punkty będą przyznawane według następującej zasady: 

     Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru: 

cena najniższa brutto 

C= --------------------------------- x 80 % 

cena badanej oferty brutto 

 

5. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

6. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów. 

7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
uzyskają taką samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wyborze ofertę która wpłynęła 
wcześniej. 

Punkty za kryterium: Punkty dla Wykonawcy, który zatrudni osoby niepełnosprawne, bezrobotne, 
młodocianych w celu przygotowania zawodowego: co najmniej 1 osoba  (10 pkt). 

Punkty dla Wykonawcy który zaangażuje do realizacji zamówienia minimum jednej osoby: 
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-  niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i/lub 

- osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub 

- osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211 oraz z 2015 r. poz 
1220 i 167), 

A. Spełnienie wymagania zaangażowania w/w osoby/ób oznacza zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/ 
umowy zlecenia. 

Wykonawca zaangażuje w/w osobę  na cały okres wykonywania zamówienia, 

B. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zaangażowanie w/w osoby/ób na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych, wskazanie wykonywanych czynności, podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

C. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zaangażowania do realizacji zamówienia w/w osoby/ób, 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiąjącego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zaangażowania w/w osoby, traktowane będzie na 
równi z niespełnieniem przez Wykonawcę ww. wymogu. 

D. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
związanych z zaangażowaniem w/w osoby/ób.  

 

Punkty za kryterium „Podmioty ekonomii społecznej” (10 pkt).  

W  tym kryterium Wykonawca w celu promocji Podmiotów Ekonomii Społecznej  przyzna dodatkowo 10  pkt 
temu Wykonawcy, który wykaże, że należy do Podmiotów Ekonomii Społecznej.  

Podmiotem Ekonomii Społecznej jest: 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 

-  CIS i KIS; (centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej utworzone na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, posiadające aktualny wpis do rejestru KIS lub CIS 
prowadzonego przez właściwego wojewodę) 
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- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; (zakład aktywności zawodowej i warsztat aktywności zawodowej), 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.); 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź, dla którego leżący we 
wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na 
następujące podgrupy: 

- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów 
statutowych; 

- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w 
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.); 

- spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego status 
Wykonawcy (np. statutu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu 
itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich 
szczegółowych kwestii zawieranej umowy. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców przy realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli została 
złożona tylko jedna oferta. 

4. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 

 zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 

 zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych przedmiotowym zamówieniem, 
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 zmniejszenie ceny netto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na 
ceny, stawki i kwoty podatku VAT, 

 zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt. 2 i 3 o 
zakres tych zmian. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych usług  w okresie ostatnich 2 lat 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

Załącznik nr 7 – Klauzula Rodo  

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna  

Załącznik nr 9 - Klauzula zgody  

 

 

 


