
Znak postępowania: ZP.27.1.2017.AW
W kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer sprawy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie
indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących

ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Zamówienie podzielone jest na 10 niezależnych części

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: 85121270-6 - USŁUGI PSYCHIATRYCZNE LUB
PSYCHOLOGICZNE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 06 Integracja, Działanie 06.01 Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02.
Aktywizacja społeczno - zawodowa

Projekt pn. Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim -
 aktywizacja społeczno-zawodowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biu-
letynie Zamówień Publicznych, a następnie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zama-
wiającego, oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.mops.malbork.pl/

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest  na podstawie  porozumienia zawartego na podstawie  
art. 16 ust. 1 Pzp, w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, wyznaczenia spośród siebie Zamawiającego upoważnionego do
przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz odpowiednio:
1) Miasta Malbork - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, 82-200 Malbork ul.

Słowackiego 74,
1) Gminy Malbork - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, 82-200 Malbork, ul.

Ceglana 7,
2) Miasta i Gminy Nowy Staw - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, 82-

230 Nowy Staw, ul. Gen. Józefa Bema 1,
3) Gminy Lichnowy - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach, 82-224 Lichnowy,

ul. Tczewska 6,
4) Gminy Miłoradz - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu, 82-213 Miłoradz,  

ul. Żuławska 9,
5) Gminy Stare Pole - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starym Polu,  82-220 Stare

Pole, ul. Marynarki Wojennej 6,
6) Powiatu Malborskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, 82-200 Mal-

bork, Plac Słowiański 17,
7) Miasta i Gminy Sztum - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, 82-400

Sztum, ul. Mickiewicza 39,
8) Powiatu Sztumskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, 82-400 Sztum,

Os. Sierakowskich 15, 
9) Gminy Stary Dzierzgoń - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu,  

82-450 Stary Dzierzgoń 54/1.
2. Dane Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:

1) Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2) Adres siedziby: ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork
3) Tel./faks +48 55 647-27-81
4) Email  do  korespondencji  tradycyjnej  w  sprawie  zamówienia:  

achomiuk@mops.malbork.pl 
5) Adres strony internetowej:  www.mops.malbork.pl 
6) NIP  5791568520
7) REGON: 002791394

3. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1) „Zamawiający” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej

Specyfikacji, Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie Pzp.
3) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4) „Pzp” lub „Ustawa”– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.

U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.
5) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę, albo za-

wrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.
6) „BIP” – Biuletyn Informacji Publicznej.

4. Osoba do kontaktów w sprawach proceduralnych i przedmiotu zamówienia: Agnieszka Chomiuk,
e-mail:  achomiuk@mops.malbork.pl w  godzinach  od  8:00  –  do  14:00   w  dni  robocze
(poniedziałek – piątek).
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§ 2.
TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art.
11 ust. 8 Pzp (poniżej 209.000 euro).

§ 3.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WSPÓLNY DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest świadczenie  usług  w  zakresie  indywidualnych
konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu  realizujących  ścieżkę
reintegracji społeczno-zawodowej.

2. Zamówienie podzielono na 10 niezależnych części zamówienia.
3. Szczegółowe określenie  przedmiotu i  zakresu  zamówienia zawarte  jest  w załączniku  nr  4  do

niniejszej SIWZ.
4. Opis zamówienia zawarty w załączniku nr 4 jest taki sam dla każdej części zamówienia, zaś części

różnią się od siebie wyłącznie liczbą godzin świadczenia usług i miejscem ich świadczenia.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie

powierzy podwykonawcom, oraz nazwy podwykonawców, na Formularzu Oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w

rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości do 20% wielkości zamówienia w ramach każdej z
części zamówienia.

§ 4.
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Częśc 1 zamówienia -   Miasto Malbork - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak

nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.

 Liczba godzin zamówienia:
228 godzin w 2017r.
112 godzin w 2018r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
       w 2017: 57
       w 2018: 28

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-200 Malbork ul. Słowackiego 74.

Część 2 zamówienia: Gmina Malbork - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak

nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.  

 Liczba godzin zamówienia:
  88 godzin w 2017r.
 40 godzin w 2018r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2017: 22
w 2018: 10

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7.
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Część 3 zamówienia: Gmina Nowy Staw - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sta-
wie:

 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak
nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.

 Liczba godzin zamówienia:
80 godzin w 2017 r.
40 godzin w 2018 r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2017: 20
w 2018: 10

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-230 Nowy Staw, ul. Gen. Józefa Bema 1.

Część 4 zamówienia: Gmina Lichnowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od  marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak

nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.   

 Liczba godzin zamówienia:
88 godzin w 2017 r.
 40 godzin w 2018 r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2017: 22
w 2018: 10

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6,

Części 5 zamówienia: Gmina Miłoradz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak

nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.

 Liczba godzin zamówienia:
64 godzin w 2017 r.
32 godzin w 2018 r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2017: 16
w 2018: 8

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9,

Część 6 zamówienia: Gmina Stare Pole - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak

nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.   

 Liczba godzin zamówienia:
88 godzin w 2017 r.
40 godzin w 2018 r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2017: 22
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w 2018: 10
 Miejsce/miejsca realizacji: 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6,

Część 7 zamówienia: Powiat Malborski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak

nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.    

 Liczba godzin zamówienia:
160 godzin w 2017 r.
88 godzin w 2018 r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2017: 40
w 2018: 22

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-200 Malbork, Plac Słowiański 17.

Część 8 zamówienia: Miasto i Gmina Sztum - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sztumie:

 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak
nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.

 Liczba godzin zamówienia:
216 godziny w 2017 r.
104 godziny w 2018 r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2017: 88
w 2018: 42

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39.

Cześć 9 zamówienia: Powiat Sztumski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak

nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.   

 Liczba godzin zamówienia:
128 godzin w 2017 r.
 72 godzin w 2018 r.

 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2017: 32
w 2018: 18

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-400 Sztum, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum.

Część 10 zamówienia: Gmina Stary Dzierzgoń - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym
Dzierzgoniu:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od marca 2017 r. do października 2018 r. (jednak

nie  wcześniej,  niż  od  dnia  podpisania  umowy),  w  godzinach  pomiędzy  8:00  a  15:00,  w
uzgodnionych wspólnie i w porozumienu z Zamawiajacym terminach (patrz opis przedmiotu
zamówienia).   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przesunięć  w  ilości  uczestników
pomiędzy latami.   

 Liczba godzin zamówienia:
             96  godzin w 2017 r.
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             44 godzin w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):

w 2017: 24
w 2018: 11

 Miejsce/miejsca realizacji: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 54/1.

Miejsce realizacji usług (pomieszczenia)  udostępnione  zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego
bezkosztowo.

§ 5.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI

1. O udzielenie  zamówienia  mogą ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy nie  podlegają  wykluczeniu  z
postępowania, zgodnie z Pzp, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a więc:
1) Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania

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

1) Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej;

2) Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej.

2. Powyższe oznacza, że Wykonawca musi wykazać się:

2.1. Kompetencje i uprawnienia:
W  zakresie  kompetencji  i  uprawnień warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  gdy
Wykonawca złoży ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego
wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2.2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
W zakresie sytuacji ekonomicznej i  finansowej warunek zostanie uznany za spełniony,
gdy  Wykonawca złoży ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

2.3. Zdolność techniczna i zawodowa:
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
wykonawca  wykaże,  że  na  czas  realizacji  zamówienia  będzie  dysponował  jedną  osobą
(wykonawca będący osobą fizyczną może wskazać sam siebie jako psychologa), która zostanie
oddelegowana do pełnienia funkcji psychologa w projekcie pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki
w powiatach malborskim i sztumskim”, posiadającymi:
 wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

na kierunku psychologia, oraz
 doświadczenie co najmniej jednoroczne w pracy na stanowisku psychologa lub coacha, zdo-

byte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie usługi psycholo-
giczne/ coachingowe adresowane były do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym.

3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Pzp.
4. Zamawiający  będzie  sprawdzał  spełnienie  powyższych  warunków na  podstawie  dokumentów

określonych i wymaganych na mocy SIWZ, wg zasady spełnia-nie spełnia.
5. Wykonawca może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

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

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

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

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą  wobec tych podmiotów trzecich
podstawy  wykluczenia,  zamawiający  zażąda,  aby  wykonawca  w  terminie  określonym  przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe.
10. Wykonawca,  który  podczas  realizacji  zamówienia  zamierza  skorzystać  z  podwykonawców,

zamieszcza  informacje  o  tych podmiotach w oświadczeniu o  spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

11. Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

12. UWAGA: jeśli oferta danego Wykonawca w ramach danej części zamówienia zostanie najwyżej
oceniona, stosownie do postanowienia określonego w § 6 ust. 2 do SIWZ, zamawiający wezwie
wykonawcę do uzupełnienia załącznika nr 6 do SIWZ. 

13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Obowiązek ten stosuje
się wobec dalszych podwykonawców.  

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

§ 6.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające wstępnie
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia z postępowania:
1.1. Aktualne  na  dzień  składania  ofert  (w  formie  pisemnej)  dwa  oświadczenia  w  zakresie

wskazanym przez zamawiającego  w SIWZ (załącznik  nr  2  i  nr  3  do  SIWZ).  Informacje
zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca odpowiednio nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  oświadczenie
składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.3. Dokument (tabelaryczny wykaz) stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, na podstawie którego
zamawiający dokona oceny ofert pod kątem punktacji i ustalenia która oferta uzyska najwięcej
punktów.

2. Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
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dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, do których będą należały:
2.1. wykaz  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie  czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Jeżeli  jest  to  niezbędne do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do
złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających,  że  nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4. UWAGA: Zamawiający  prosi  o  załączenie  do  oferty  odpowiedniego  pełnomocnictwa,  gdy
podpisywał  ją  będzie  pełnomocnik,  co  pozwoli  uniknąć  niejasności  i  przyczyni  się  do
przyspieszenia postępowania o czas na ewentualne uzupełnianie. Pełnomocnictwo załączane do
oferty powinno mieć formę oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

5. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W przypadku  wspólnego
ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo – oryginał
lub notarialnie poświadczoną kopię należy załączyć do oferty). Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców.

§ 7.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  częściowych  –  zamówienie  podzielono  na  10
niezależnych części zamówienia.

2. Wykonawca może złożyć oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia (na osobnych
formularzach ofertowych i z odpowiednimi do każdej części załącznikami do każdego formularza
ofertowego).

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć zamówienia.
4. Złożenie  większej  liczby  ofert  na  daną  część  zamówienia  spowoduje  odrzucenie

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę na tę część.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia w ramach danej części.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty (odpowiedni dla danej części), stanowiący

załącznik do SIWZ oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferta powinna być zgodna w kwestii
załączanych dokumentów oraz oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi
wymogami SIWZ.

8. Wraz z ofertą należy złożyć:
 wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr

2 do SIWZ, oraz
 wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie

art. 24 ust. 1 i 5 Pzp, według załącznika nr 3 do SIWZ, oraz
 dokument stanowiący załącznik do SIWZ, na podstawie którego zamawiający dokona oceny

ofert  pod  kątem  punktacji  i  ustalenia  która  oferta  uzyska  najwięcej  punktów,  według
załącznika nr  5 do SIWZ.

9. Po terminie składania ofert  Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,  do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,  terminie aktualnych na dzień
złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania (dokumenty i
oświadczenia określone w § 6 ust. 2 SIWZ).

10.  Oferta  i  dokumenty  powinny  być  sporządzone  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej
zapewniającej pełną czytelność.
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11. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język
polski.

12. W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył do oferty kopię jakiegoś dokumentu, wszystkie strony
kopii tego dokumentu powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

13. W  przypadku  podpisania  oferty,  formularzy  oraz  oświadczeń  i  załączników  przez  osobę
nieuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z jego zasadą reprezentacji wynikającą z
dokumentu  wydanego  przez  właściwy organ  rejestrowy,  wymagane  jest  dołączenie  do  oferty
oryginału stosownego pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.

14. Wszystkie  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  zawierające  jakąkolwiek  treść  powinny  być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do
oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie
korektorem,  etc  muszą  być  podpisane  lub  parafowane  przez  Wykonawcę  -  w  przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane.

15. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
16. W  przypadku,  gdyby  oferta,  oświadczenia  lub  dokumenty  zawierały  informacje  stanowiące

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,
Wykonawca na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp powinien, w sposób niebudzący wątpliwości,
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny
być  umieszczone  w  osobnym  wewnętrznym  opakowaniu,  trwale  ze  sobą  połączone
i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa  informacje  podawane  do  wiadomości  podczas  otwarcia  ofert,  tj.  informacje
dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  parametrów objętych kryterium oceny ofert,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

17. Ofertę  wraz  z  oświadczeniami  i  dokumentami  należy  umieścić  w  zamkniętym  opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego
na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork
oraz opisane:

Oferta  w  przetargu  nieograniczonym  na  świadczenie  usług  w  zakresie  indywidualnych
konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu  realizujących  ścieżkę
reintegracji społeczno-zawodowej

Nie otwierać przed dniem 17.02. 2017 r. godz. 10:15

18. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać  ofertę.  Oświadczenia  o  wprowadzonych  zmianach  lub  wycofaniu  oferty  powinny  być
doręczone zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania
ofert.  Oświadczenia  powinny  być  opakowane  tak  jak  oferta,  a  opakowanie  powinno  zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „zmiana” albo „wycofanie”.

§ 8.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferty  powinny  być  złożone  w terminie  do   dnia  17.02.2017  r.,  do  godziny  10:00  w siedzibie
Zamawiającego – ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork, sekretariat, pokój nr 12.
2.   W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach  wydanych  na podstawie  art.  11  ust.  8,  Zamawiający  niezwłocznie  zwróci  ofertę,  która
została złożona po terminie.

§ 9.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
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1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający oraz wykonawcy
będą  przekazywać  pisemnie,  faksem lub  drogą elektroniczną  na  adres  e-mail  podany  w SIWZ do
kontaktów. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez wykonawcę pisemnie lub faksem
lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,
a na żądanie wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie  na  zadane  pytania  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  2  dni  przed  upływem  terminu
składania  ofert,  przekazując  treść  pytań  i  wyjaśnień  wykonawcom,  którym  przekazał  SIWZ,  bez
ujawniania  źródeł  zapytania,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  do
Zamawiającego  nie później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. pytania należy kierować do zamawiającego pisemnie lub fax-em
lub drogą elektroniczną.
3.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana pisemnie wszystkim wykonawcom, którzy
nabyli specyfikację w formie pisemnej, bez ujawniania źródła zapytania oraz będzie zamieszczona na
stronie internetowej zamawiającego (bip).
4.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz a treścią udzielonych wyjaśnień, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia oraz zmiany treści niniejszej SIWZ, zostaną przekazane niezwłocznie
wykonawcom,  którzy  otrzymali  niniejszą  SIWZ oraz  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej
zamawiającego (bip).  
6.  Zamawiający w uzasadnionych przypadkach przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia
wykonawcom  uwzględnienia  w  przygotowanych  ofertach  otrzymanych  wyjaśnień  lub  zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie
SIWZ.
7.  Osoby wyznaczone  przez  zamawiającego  i  działające  w  jego  imieniu,  które  są  uprawnione  do
kontaktów z wykonawcami w zakresie procedury przetargowej: Anna Wilczewska (55) 647-27-81
e-mail awilczewska@mops.malbork.pl i przedmiotu zamówienia: Agnieszka Chomiuk: (55) 647-27-81,
e-mail  achomiuk@mops.malbork.pl w godzinach  od 8:00  do  14:00 w dni  robocze  (poniedziałek  –
piątek).

§ 10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Termin  związania  ofertą  wynosi  30  dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna się  wraz  z  upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą,  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertę o
oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. 
3.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie  terminu składania ofert  bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez krajową izbę odwoławczą orzeczenia.

§ 11.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty  zostaną  otwarte  w  dniu  17.02.2017  r., o  godzinie  10:15  w  siedzibie  Zamawiającego
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej,  tj.  ul.  Słowackiego  74,  82-200 Malbork,  pokój  nr  3,
parter.
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§ 12.
OTWARCIE I OCENA OFERT

1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w SIWZ.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  zamawiający  poda kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres
Wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana  oraz  informacje  dotyczące  ceny  oferty,  terminu
wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

4. Po  otwarciu  ofert  Zamawiający  dokona  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty
najkorzystniejszej.

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  swojej  stronie  internetowej  BIP
informacje dotyczące:

A. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
B. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
C. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informa-

cji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej sa-
mej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

7. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają tacy wykonawcy, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 13.
KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający,  dokonując  wyboru  spośród  ofert  nie
podlegających odrzuceniu, będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

Nazwa kryterium – waga – Cena 60 pkt
Nazwa kryterium – waga – Poziom wykształcenia psychologa/ coacha –20 pkt
Nazwa kryterium – waga – Doświadczenie psychologa/ coacha - 20 pkt

Kryterium cenowe wyliczane będzie wg następującego wzoru:

                                                Cena najniższa spośród ważnych ofert
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 100 x 60 pkt

                                                           Cena badanej oferty

Poziom wykształcenia psychologa/ coacha wyliczane będzie wg następujących zasad
Za tytuł  licencjata  na kierunku psychologia proponowanego do realizacji usług psychologa/coacha
wykonawca  otrzyma  0pkt  (licencjat  to  minimum,  nie  punktowane  –  patrz  warunki  udziału  w
postępowaniu)
Za tytuł magistra na kierunku psychologia proponowanego do realizacji usług psychologa Wykonawca
otrzyma 10 pkt
Za tytuł doktora na kierunku psychologia proponowanego do realizacji usług psychologa wykonawca
otrzyma 20 pkt

Kryterium doświadczenie psychologa/ coacha wyliczane będzie wg następujących zasad:
Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie psychologa/ coacha wykazanego w ofercie – za każdy
dodatkowy pełen rok pracy podczas której wskazany w ofercie psycholog zdobywał doświadczenie w
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pracy na stanowisku psychologa lub coacha, gdzie usługi psychologiczne/ coachingowe adresowane
były  do  osób  zagrożonych  ubóstwem i  wykluczeniem społecznym  (ponad  jeden  rok,  który  jest
wymagany  od  niego  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu  –  ten  rok  to  minimum i  nie  będzie
punktowany – punktowane będą te lata, które wykazano dodatkowo ponad ten rok - w odniesieniu do
tego psychologa;  przy czym lata dodatkowego doświadczenia mogą wykraczać poza okres 3  letni
określony w warunku udziału) – Wykonawca otrzyma 2 punkty, przy czym nie więcej niż 20 punktów
(czyli max 10 lat dodatkowych); w ramach kryterium doświadczenie psychologa z nie można uzyskać
więcej, niż 20pkt. Nie będzie sumowane doświadczenie rożnych psychologów/ coachów wskazanych
w ofercie.

Oferta  może  uzyskać  maksymalnie  100  punktów,  tj.  max  60  pkt w  ramach  kryterium  cena,
dodatkowo max 20 pkt za dodatkowe doświadczenie psychologa/coacha, oraz dodatkowo max 20 pkt
za poziom wykształcenia.
Oferta, która uzyskana najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

§ 14.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający  unieważni  postępowanie  w  przypadkach  określonych  w  art.  93  ust.  1  Pzp.  O
unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 Pzp.

2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
2) cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą

zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie;

4) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub
wykonanie zamówienia nie  leży w interesie  publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;

5) postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 15.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający  zawiadomi  o  wyniku  postępowania  wszystkich  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w
terminie, oraz o Wykonawcach wykluczonych z postępowania i których oferty zostały odrzucone lub
których oferty uznane zostały za odrzucone.

§ 16.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.

§ 17.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem

zamówienia.
3. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia za rzeczywiście wypracowaną liczbę godzin.
4. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w

tym koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – w przypadku złożenia oferty przez osobę
fizyczną nie będącą przedsiębiorcą. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia mie-
sięcznego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z
ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla pracodawcy  i pracownika, czyli tzw. „brutto
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brutto”)  oraz  z  ustawy o  powszechnym ubezpieczeniu  zdrowotnym,  w  przypadku  zaistnienia
prawnego obowiązku z tym zakresie.

5. Do oceny ofert zamawiający przyjmie cenę brutto w formularzu ofertowym.
6. Jeżeli wykonawca napisze rozbieżnie cenę brutto w ofercie słownie i cyfrowo, zamawiający przyj-

mie, iż prawidłowa jest cena brutto napisana słownie.

§ 18.
WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 19.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze  jego  oferty,  a  przed  podpisaniem  umowy  przedłożyć  zamawiającemu  umowę  regulującą
zasady  współpracy  wykonawców  składających  wspólną  ofertę,  stwierdzającą  solidarną
odpowiedzialność wszystkich wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie
dla jednego z wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec zamawiającego w imieniu
wszystkich wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

§ 20.
POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci możliwości wniesienia odwołania do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Procedurę wnoszenia odwołań reguluje Dział VI ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której
zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy.  W niniejszym  postępowaniu  odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 określenia warunków udziału w postępowaniu;
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 odrzucenia oferty odwołującego;
 opisu przedmiotu zamówienia;
 wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której za-
rzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia od-
wołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

§ 21.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Stronom przysługuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy.
2. W każdym przypadku umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
3. Zamawiający będzie upoważniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca nie świadczy lub nienależycie świadczy usługi objęte umową, lub nie stosuje się
do uzasadnionych uwag Zamawiającego.

2) Wykonawca zleca wykonanie zadań będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy do
30 dnia następnego miesiąca, po wykonaniu zleconych zadań w miesiącu i otrzymaniu przez każ-
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dego z partnerów faktury (rachunku); każdy miesięczny rachunek (faktura) uwzględniać będzie
miesięczną liczbę przepracowanych godzin.

5. Zamawiający potrąci z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym oraz z ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie
będącej przedsiębiorcą).

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do nie nalicza-
nia odsetek za zwłokę.

7. Adresem dla doręczenia rachunku (faktury) jest siedziba każdego z Partnerów. Płatności dokony-
wać będzie każdy z Partnerów osobno.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z nale-
żytą starannością.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się kontrolom w zakresie wykonania przedmiotu
umowy dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione w tym zakresie podmioty. Wy-
konawca zapewnia wszystkim podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, prawo wglądu
w dokumenty papierowe i elektroniczne dotyczące niniejszej umowy, w tym dokumenty finanso-
we. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie każdej  z instytucji
wskazanej w zdaniu pierwszym wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących niniejszej umowy.

10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac będących przedmiotem umowy osobom trze-
cim bez pisemnej zgody zamawiającego. Za ewentualne działanie lub zaniechanie osób trzecich,
Wykonawca  odpowiada  jak za  własne  działanie  lub zaniechanie.  Odpowiedzialność  cywilno-
prawną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe na skutek działań wykonawcy w
trakcie realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) za opóźnienia Wykonawcy w przeprowadzeniu zajęć w wymiarze godzinowym w danym roku

niższym, niż wynika to z SIWZ z przyczyn leżących po jego stronie - w stosunku do terminu
wskazanego w umowie - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ofercie za te nie-
wykonane godziny (cena za godzinę x liczba niewykonanych godzin x 10%). 

2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawia-
jącego, 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, 

3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wyko-
nawcy, 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

4) Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w następstwie niewykonania albo
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę byłaby wyższa, aniżeli suma przysługu-
jących mu z tego tytułu kar umownych, Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5) Strony ustalają, że Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia wierzytelności Za-
mawiającego z tytułu zapłaty kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty
wynagrodzenia określonego w fakturze/rachunku wystawionej/  wystawionym przez Wyko-
nawcę.

6) W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, kara umowna zostanie zapłacona w ter-
minie do 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty na wskazany w kompary-
cji Umowy adres Wykonawcy.

12. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

– w wysokości równowartości 50% wynagrodzenia brutto z miesiąca poprzedniego.
13. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szcze-

gólności odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicz-
nych.

14. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
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15. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów pra-
wa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności obowiązującej ustawy o
ochronie danych osobowych.

16. Wykonawca będący osobą fizyczną zobowiązuje się niezwłocznie poinformować pisemnie zama-
wiającego o ustaniu tytułu do ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu umowy o pracę). W takim
wypadku zamawiający zobowiązany będzie do odprowadzania należnych składek na ubezpiecze-
nie społeczne z tytułu zawartej z wykonawcą umowy zlecenia, stosownie do obowiązku wynika-
jącego z ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Składki będą wówczas potrącane z wynagrodzenia
miesięcznego wykonawcy w wysokości sumy należnej od zleceniodawcy i zleceniobiorcy, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa.

17. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją niniejszej
umowy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europej-
skiej  zestawienia  wydatków, w którym ujęto ostateczne  wydatki  dot.  zakończonego projektu.
Urząd poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym.

18. Wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (nie
jest natomiast możliwa zmiana samego wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże za-
mawiającemu osobę/y o wiedzy i doświadczeniu i wykształceniu nie niższym, od wymaganego
na mocy SIWZ, uwzględniając uzyskaną przez Wykonawcę punktację w ramach kryterium oceny
ofert  (nie  może być  niższa  po  zmianie  personelu).  Wykonawcy nie  przysługuje roszczenie  o
zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób, wyznaczonych przez
Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do
umowy.

§ 22.
1. Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania kopii dy-

plomu potwierdzającego posiadanie tytułu lub stopnia przez psychologa/ coacha 
2. Przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda od osoby mającej podpisać umowę, pełnomocnic-

twa, lub wskazania innego dokumentu lub rejestru, z którego wynikało będzie umocowanie do 
podpisania umowy (np. CEIDG, KRS). Podpisujący umowę będzie musiał wylegitymować się do-
kumentem tożsamości. 

Warunki zmiany umowy:
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest  wydłużenie (względnie przesunięcie)

terminu realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależ-
nymi od Wykonawcy np.:
problemami z rekrutacją uczestników do projektu (adresatów usług w ramach projektu),  
nieobecnością uczestników podczas realizacji projektu/usługi, spowodowaną chorobą uczestni-

ka lub innymi wydarzeniami losowymi po stronie uczestników, którym zamawiający przy za-
chowaniu należytej staranności nie mógł zapobiec,   

wymaganiami instytucji pośredniczącej lub wdrażającej zgłaszającej uwagi do realizowanego
projektu,

wprowadzenia zmian do wniosku lub umowy o dofinansowanie,
działaniami siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której
Wykonawca  ani  Zamawiający,  działając  racjonalnie,  nie  mogli  zapobiec  przed  zawarciem
Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjo-
nalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisa-
na Wykonawcy ani Zamawiającemu,

wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,

a jedna ze stron wystąpi do drugiej w formie pisemnej lub elektronicznej o przesunięcie (lub wy-
dłużenie) terminu realizacji usługi i to szczegółowo uzasadni. W każdym przypadku przesunięcia,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



nie może ulec zwiększeniu liczba godzin świadczenia usług ponad limit dopuszczalnej zmiany
umowy przewidziany Pzp.

b) Możliwa jest zmiana miejsca realizacji usługi w obrębie miejscowości wskazanej w SIWZ, jeśli
tylko będzie to dogodniejsze dla adresatów usług w projekcie.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik Nr 2 –  Oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu

określonych przez zamawiającego,
3. Załącznik  Nr  3  –  Oświadczenie  Wykonawcy o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  udziału  w

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i  5 Pzp, oraz niepodleganiu wykluczeniu w zakresie
dotyczącym podwykonawców i podmiotów trzecich,

4. Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia,
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wstępne niezbędne do określenia liczby punktów oferty,
6. Załącznik  Nr  6  –  Wykaz  potwierdzający  kwalifikacje,  wykształcenie  i  doświadczenie  osoby

psychologa.
7. Załącznik 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowe.

Malbork, dnia 09.02.2017  r.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Malborku
Jacek Wojtuszkiewicz

...................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji
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Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 1 zamówienia - Miasto Malbork - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:

Cena brutto ……………............... za 340 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).

Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego

przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji
psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji

społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.1

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 2 zamówienia -   Gmina Malbork - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:

Cena brutto ……………............... za 128 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).

Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.2

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 3 zamówienia –  Gmina Nowy Staw - MOPS w Nowym Stawie

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:
Cena brutto ……………............... za 120 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).

Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.3

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 4 zamówienia –    Gmina Lichnowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:
Cena brutto ……………............... za 128 godziny, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).

Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.4

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 5 zamówienia –   Gmina Miłoradz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:
Cena brutto ……………............... za 96 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).

Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.5

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 6 zamówienia –   Gmina Stare Pole - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto: 
Cena brutto ……………............... za 128 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł
Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).

Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.6

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 7 zamówienia -   Powiat Malborski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malbor-
ku

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:

Cena brutto ……………............... za 248 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).

Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego

przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji
psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji

społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.7

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 8 zamówienia -  Miasto i Gmina Sztum - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sztumie

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:

Cena brutto ……………............... za 320 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).

Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.8

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 9 zamówienia –   Powiat Sztumski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:

Cena brutto ……………............... za 200 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).
Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 1.9

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest   świadczenie usług w zakresie

indywidualnych konsultacji psychologicznych/coachingu   dla uczestników
projektu realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej

Część 10 zamówienia - Gmina Stary Dzierzgoń - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rym Dzierzgoniu

Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług w
zakresie  indywidualnych  konsultacji  psychologicznych/coachingu  dla  uczestników  projektu
realizujących ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w projekcie pn. Mobilny i aktywny kapitał
ludzki  w  powiatach  malborskim  i  sztumskim  –  aktywizacja  społeczno-zawodowa,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
oferuję całkowitą cenę brutto:

Cena brutto ……………............... za 140 godzin, słownie: …………..…….…………………
................................................................................................ PLN

tj. cena brutto za jedną godzinę pracy ................... zł

Oświadczam, iż akceptuję miejsce świadczenia usług określone w SIWZ i zobowiązuję się wykonać
zamówienie zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
Oświadczam,  że  podana  wyżej  cena  za  każdą  godzinę  obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki
niezbędne  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym koszty  ubezpieczenia  społecznego  i
zdrowotnego  –  w  przypadku  złożenia  oferty  przez  osobę  fizyczną  nie  będącą  przedsiębiorcą.
Zamawiający  bowiem  potrąci  z  każdego  wynagrodzenia  miesięcznego  zaliczkę  na  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych  oraz  należne  składki  wynikające  z  ustawy  o  ubezpieczeniu
społecznym oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym właściwe dla pracownika i
pracodawcy (dotyczy osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą).
Ponadto oświadczam, że realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców*:

Lp.
Nazwa

podwykonawcy
Adres siedziby NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą

powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji

psychologicznych/coachingu dla uczestników projektu realizujących ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej



Załącznik Nr 2

Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych

przez zamawiającego

(UWAGA: niniejsze oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy wykonawca. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wówczas oświadczenie to potwierdza

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu)

Ponadto  zamawiający  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  do
złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
niniejszym postępowaniu.

Ponadto oświadczając, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
wskazuję, że polegam na potencjale następujących podmiotów trzecich w następującym zakresie:
(niniejszy akapit oświadczenia dotyczy tylko tych wykonawców, którzy w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, powołują się na potencjał podmiotów trzecich).

Nazwy i adresy podmiotów trzecich, na których potencjał się powołuję w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, określam w niniejszej tabeli:

Lp.

Nazwa podmiotu
trzeciego

udostępniającego
potencjał i forma prawna

Adres
siedziby

NIP lub REGON
Wskazać dokładny zakres

udostępnianego przez
podmiot trzeci potencjału

1

(…)

*Jeżeli  wykonawca  nie  zamierza  powierzać  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom,  wówczas  nie
wypełnia  tabeli.  Jeśli  wykonawca  nie  wypełni  tabeli,  Zamawiający  przyjmie,  iż  Wykonawca  nie  zamierza
korzystać z podwykonawców.

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji
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Załącznik Nr 3

Oświadczenie Wykonawcy
o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Pzp, oraz niepodleganiu wykluczeniu w
zakresie dotyczącym podwykonawców i podmiotów trzecich

(UWAGA: niniejsze oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy wykonawca. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeśli wykonawca nie powołuje się na

potencjał podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
nie wypełnia poniższych tabel)

Przystępując do udziału w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Pzp.

Ponadto,  powołując  się  na  potencjał  podmiotów trzecich  w celu wykazania  spełniania  warunków
udziału w postępowaniu, oświadczam, że podmioty trzecie które udostępniły mi swój potencjał w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, i  których nazwy i adresy wymieniam w
treści niniejszego oświadczenia, nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i 24 ust. 5 Pzp (niniejszy akapit oświadczenia dotyczy tylko tych wykonawców,
którzy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołują się na potencjał
podmiotów trzecich).
Nazwy i adresy podmiotów trzecich, na których potencjał się powołuję w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, określam w niniejszej tabeli:

Lp.
Nazwa podmiotu trzeciego

udostępniającego potencjał i
forma prawna

Adres siedziby NIP lub REGON

1

(…)

Ponadto  oświadczam,  że  podwykonawcy,  którym  zamierzam  przekazać  do  realizacji  część
zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 i 5 Pzp
(niniejszy  akapit  oświadczenia  dotyczy  tylko  tych  wykonawców,  którzy  zamierzają  przekazać  do
realizacji część zamówienia podwykonawcom).
Nazwy  i  adresy  podwykonawców,  którym  zamierzam  przekazać  do  realizacji  część
zamówienia, określam w niniejszej tabeli:

Lp.
Nazwa podwykonawcy i forma

prawna
Adres siedziby NIP lub REGON

1

(…)

………………………………………………….
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć)
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Załącznik Nr 4
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji usługi w zakresie indywidualnych konsultacji
psychologicznych/coaching  - dla każdego uczestnika projektu realizującego ścieżkę reinte-
gracji dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy lub ŚR dla osób ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub ŚR dla osób z niepełnosprawnościami w
wymiarze 4h/os. oraz dla każdego uczestnika projektu realizującego ścieżkę reintegracji dla
nowych uczestników Klubu Integracji  Społecznej  w formie  indywidualnych  warsztatów z
psychologiem w wymiarze 2h/os. Celem konsultacji/ warsztatów jest praca nad zidentyfiko-
wanym w ścieżce reintegracji cechami mający negatywny wpływ na jego rozwój zawody i ak-
tywność społ. Konsultacje mają służyć pokonaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia
(słabe i mocne strony, określenie własnych potrzeb związanych z wejściem na rynek pracy)
oraz pracy nad naturalnymi zachowaniami społecznymi, pozwalającymi na znalezienie pracy
(zarządzanie czasem, budowanie wzorca pracy, pracy nad celami, pracy na zasobach, budo-
wanie autoprezentacji i zawodu, trening umiejętności). W ramach świadczenia w/w usługi po-
tencjalny Wykonawca uwzględni koszt dojazdu psychologa/ coacha do miejsca przeprowa-
dzenia zajęć. 

Zamówienie W P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Sumowanie

Psycholog/ 
Coach – 
ind. porady

340 h 128 h 120 h 128 h 96 h 128 h 248 h 320 h 200 h 140 h 1848 h

Podmiot Ilość godz. w
roku 2017

Ilość godz. w
roku 2018

Łącznie ilość
godzin

MOPS Malbork 228 112 340
GOPS

Malbork
88 40 128

MOPS
Nowy Staw

80 40 120

GOPS
Lichnowy

88 40 128

GOPS
Miłoradz

64 32 96

GOPS
Stare Pole

88 40 128

PCPR Malbork 160 88 248
MGOPS 

Sztum
216 104 320

PCPR 
Sztum

128 72 200

GOPS Stary
Dzierzgoń 

96 44 140

1236 612 1848 godz.

 Usługi  będące  przedmiotem  umowy  będą  świadczone  przez  Wykonawców  w  ścisłej
współpracy z  pracownikiem socjalnym oraz  kadrą projektu,  do czego Wykonawca się
zobowiązuje.
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 Podczas  realizacji  umowy Wykonawca  zobowiązany będzie  do  posiadania  niezbędnej
wiedzy i uprawnień do stosowania narzędzi w postaci licencjonowanych testów służących
analizie  psychologicznej  uczestników. Doboru odpowiednich testów i  narzędzi  dokona
sam Wykonawca, aby w sposób jak najbardziej pełny możliwym było ustalenie potencjału
osoby badanej i możliwości rozwiązania jej problemu z powrotem na rynek pracy.

 Przed  przystąpieniem  do  badań  Wykonawca  zobligowany  będzie  do  przedstawienia
Zamawiającemu wstępnych testów i narzędzi, które zamierza zastosować w stosunku do
uczestników  projektu.  Narzędzia  i  testy  powinny  być  adekwatne  do  osiągnięcia  celu
projektu,  czyli  zwiększenia  motywacji  i  kompetencji  uczestników, co ma pozwolić  na
powrót tej osoby na rynek pracy.

 Szczegółowy  harmonogram  spotkań  z  uczestnikami  projektu  będzie  ustalany  przez
Zamawiającego z Wykonawcą w następujący sposób:

1) Zamawiający przekazuje Wykonawcy listę kandydatów skierowanych do konsultacji;
1) w ciągu 2 dni od otrzymania listy, o której mowa w pkt 1, Wykonawca przekazuje Za-

mawiającemu harmonogram spotkań, z podziałem na godziny i dni w jakich zamierza
przeprowadzić spotkania,  

2) Zamawiający ustala z uczestnikami projektu poszczególne godziny i dni spotkań i opra-
cowuje ostateczny harmonogram spotkań,

3) Wykonawca rozpocznie usługę po otrzymaniu od Zamawiającego ostatecznego harmo-
nogramu spotkań.

 Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  prowadzenia  listy  obecności  i  ewidencji  liczby
godzin spotkań z osobami skierowanymi do psychologa/coacha.

WSKAŹNIKI:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem: 512
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 210
Liczba osób pracujących po projekcie: 100
Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje: 64
Liczba osób poszukujących pracy: 120

EFEKTY (3 m-ce od zakończenia udziału w projekcie):
154 osoby znajdą zatrudnienie
180 osób aktywnie poszukujących pracy
64 osoby podniosą swoje kwalifikacje

Łącznie wsparciem objętych zostanie: 512 osób, w tym 210 osób z niepełnosprawnościami.
 Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zakwalifikowane 

do III profilu pomocy;
 Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystające ze wsparcia 

pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne, niezarejestrowane w PUP, osoby 
zarejestrowane obowiązuje wymóg zakwalifikowania do III profilu;

 Osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej;
 Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej.
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA LICZBY PUNKTÓW OFERTY

UWAGA: niniejszą tabelę załączyć do oferty

Rok

Wpisać w niniejszej tabeli okres obligatoryjny oraz okresy
dodatkowo punktowanego doświadczenia osoby

psychologa/coacha  – doświadczenie w pracy na stanowisku
psychologa/ coacha zgodnie z brzmieniem kryterium oceny

ofert

Wpisać okresy  - od dnia, miesiąca i roku do dnia, miesiąca i
roku

(patrz warunek udziału w postępowaniu dot. psychologa –
pierwszy rok nie będzie punktowany – to minimum – punkto-

wane będą kolejne lata ponad ten rok)

Wpisać miejsce zdobywania
doświadczenia – nazwę i adres
jednostki w której osoba praco-
wała na stanowisku psycholo-

ga/coacha

Wpisać kto był adresatem
usług – czy usługi adresowane
były do osób zagrożonych ubó-

stwem i wykluczeniem spo-
łecznym

Poziom wykształcenia –
czy licencjat, czy magister

czy doktor*
Ukończony kierunek

i specjalność*

1
Rok

obligatoryjny,
nie punktowany

2
Rok

punktowany

3
Rok

punktowany

4
Rok

punktowany

5
Rok

punktowany

6
Rok

punktowany
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7
Rok

punktowany

8
Rok

punktowany

9
Rok

punktowany

10
Rok

punktowany

11
Rok

punktowany

*Uwaga – przed podpisaniem umowy zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lub stopnia
przez psychologa

Jeśli oferta danego Wykonawca w ramach danej części zamówienia zostanie najwyżej oceniona, stosownie do postanowienia określonego w § 6 ust. 2 do SIWZ,
zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia załącznika nr 6 do SIWZ. 

      ………………………………………………………
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                 reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć)
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Załącznik nr 6

WYKAZ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE, WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE OSOBY PSYCHOLOGA/
COACHA

UWAGA: jest to dokument, który uzupełni wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najkorzystniej - potwierdzenie spełniania warunków
 udziału w postępowaniu

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie
dysponował jedną osobą (wykonawca będący osobą fizyczną może wskazać sam siebie jako psychologa), która zostanie oddelegowana do pełnienia funkcji
psychologa w projekcie pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”, posiadającą:
 wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym  na kierunku psychologia, oraz
 doświadczenie co najmniej jednoroczne w pracy na stanowisku psychologa lub coacha, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, gdzie usługi psychologiczne/ coachingowe adresowane były do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Lp.
Imię i nazwisko psy-

chologa

Poziom wykształ-
cenia – czy licen-
cjat, czy magister

czy doktor*

Ukończony kierunek
i specjalność*

Wpisać okres doświadczenia
obligatoryjnego (co najmniej 1 rok)

osoby psychologa/ coacha –
doświadczenie w pracy na stanowisku

psychologa zgodnie z brzmieniem
warunku udziału w postępowaniu

Wpisać - od dnia, miesiąca i roku do
dnia, miesiąca i roku

Wpisać miejsce zdobywania
doświadczenia – nazwę i adres

jednostki w której osoba
pracowała na stanowisku

psychologa/ coacha

Dysponuję – będę
dysponował –

wpisać odpowiednie
sformułowanie w

rubrykę

1
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UWAGA: Jeżeli inny podmiot udostępni Wykonawcy na czas realizacji zamówienia swój potencjał kadrowy, wówczas należy przedstawić w tym celu zobowiązanie
tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Jeżeli wykonawca nie zakreśli żadnej z opcji, tj.
dysponuję/będę dysponował, ani nie przedstawi zobowiązania podmiotu trzeciego, zamawiający przyjmie, że wykonawca osobą (personelem) dysponuje.

*Uwaga – przed podpisaniem umowy zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lub stopnia
przez psychologa
Jeśli oferta danego Wykonawca w ramach danej części zamówienia zostanie najwyżej oceniona, stosownie do postanowienia określonego w § 6 ust. 2 do SIWZ,
zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia załącznika nr 6 do SIWZ. 

      ………………………………………………………
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                 reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć)
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Załącznik nr 7

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Działając w imieniu Wykonawcy działającego pod nazwą: …....................................................., oświadczam, że:
nie należę/należę (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

………………………………………………………...
             (czytelny podpis osoby uprawnionej do

                 reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć)

Po otwarciu ofert Zamawiający dokona badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej BIP informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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