Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
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Znak postępowania: ZP.27.2.2016.AW
W kontaktach z Zamawiajacym Wykonawcy powinni powoływać się na numer sprawy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego
opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym
Zamówienie podzielone jest na 10 niezależnych części
0.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:

1.

73220000-0 – USŁUGO DORADCZE W ZAKRESIE ROZWOJU
79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

1.

2.

3.

4.

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a następnie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: bip.mops.malbork.pl
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie porozumienia zawartego na podstawie
art. 16 ust. 1 Pzp, w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 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,
2) Gminy Malbork - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, 82-200 Malbork, ul.
Ceglana 7,
3) Gminy Nowy Staw - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, 82-230 Nowy
Staw, ul. Gen. Józefa Bema 1,
4) Gminy Lichnowy - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach, 82-224 Lichnowy,
ul. Tczewska 6,
5) Gminy Miłoradz - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu, 82-231 Miłoradz,
ul. Żuławska 9,
6) Gminy Stare Pole - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu, 82-220 Stare Pole,
ul. Marynarki Wojennej 6,
7) Powiatu Malborskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, 82-200 Malbork, Plac Słowiański 17,
8) Miasta i Gminy Sztum - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, 82-400
Sztum, ul. Mickiewicza 39,
9) Powiatu Sztumskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, 82-400 Sztum, Os.
Sierakowskich 15, 82-400 Sztum,
10) Gminy Stary Dzierzgoń - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu,
82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 54/1.
Dane Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:
1) Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2) Adres siedziby: ul. Słowackiego 74
3) Tel./faks +48 55 647-28-71
4) Email do korespondencji tradycyjnej w sprawie zamówienia: achomiuk@mops.malbork.pl
5) Adres strony internetowej: bip.mops.malbork.pl
6) NIP 579-156-85-20
7) REGON: 002791394
8) Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1) „Zamawiający” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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 zawrze
z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.
6) „BIP” – Biuletyn Informacji Publicznej.
Osoba do kontaktów w sprawach proceduralnych i przedmniotu 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

2.

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.

§ 3.

4.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WSPÓLNY DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług doradcy zawodowego
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

5.

opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
Zamówienie podzielono na 10 niezależnych części zamówienia.
Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 4 do
niniejszej SIWZ.
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.
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.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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 września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
52 godzin w 2016r.
62 godzin w 2017r.
56 godzin w 2018r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 26
w 2017: 31
w 2018: 28
 Miejsce/miejsca realzaicji: 82-200 Malbork ul. Słowackiego 74.
Część 2 zamówienia: Gmina Malbork - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
20 godzin w 2016r.
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24 godzin w 2017r.
20 godzin w 2018r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 10
w 2017: 12
w 2018: 10
 Miejsce/miejsca realzaicji: 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7.
Część 3 zamówienia: Gmina Nowy Staw - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
20 godzin w 2016 r.
20 godzin w 2017 r.
20 godzin w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 10
w 2017: 10
w 2018: 10
 Miejsce/miejsca realzaicji: 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 września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
20 godzin w 2016 r.
24 godzin w 2017 r.
20 godzin w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 10
w 2017: 12
w 2018: 10
 Miejsce/miejsca realzaicji: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6,
Części 5 zamówienia: Gmina Miłoradz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
16 godzin w 2016 r.
16 godzin w 2017 r.
16 godzin w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 8
w 2017: 8
w 2018: 8
 Miejsce/miejsca realzaicji: 82-231 Miłoradz, ul. Żuławska 9,
Część 6 zamówienia: Gmina Stare Pole - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu:
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 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
20 godzin w 2016 r.
24 godzin w 2017 r.
20 godzin w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 10
w 2017: 12
w 2018: 10
 Miejsce/miejsca realzaicji: 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 września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
32 godzin w 2016 r.
48 godzin w 2017 r.
44 godzin w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 16
w 2017: 24
w 2018: 22
 Miejsce/miejsca realzaicji: 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 września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
72 godziny w 2016 r.
104 godziny w 2017 r.
84 godziny w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 36
w 2017: 52
w 2018: 42
 Miejsce/miejsca realzaicji: 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39.
Cześć 9 zamówienia: Powiat Sztumski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie:
 Zamówienie wykonane zostanie w terminie od września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
24 godziny w 2016 r.
40 godzin w 2017 r.
16 godzin w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
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w 2016: 12
w 2017: 20
w 2018: 8
 Miejsce/miejsca realzaicji: 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 września 2016 r. do lutego 2018 r., 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:
20 godzin w 2016 r.
24 godzin w 2017 r.
22 godzin w 2018 r.
 Liczba osób objętych wsparciem (adresaci usług):
w 2016: 10
w 2017: 14
w 2018: 11
 Miejsce/miejsca realzaicji: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 54/1.

Miejsce realziacji usług (pomieszczenia) udostępnione zostanie Wykonawcy przez
Zamawiającego bezkosztowo.
6.

§ 5.

7.

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;
2) Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej;
3) 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 doradcy zawodowego), która zostanie
oddelegowana do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w projekcie pn. „Mobilny i aktywny
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kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim”, posiadającą:
 wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
na kierunku lub o specjalności doradztwo zawodowe, albo wykształcenie wyższe co najmniej I
stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, oraz
 doświadczenie co najmniej jednoroczne w pracy na stanowisku doradcy zawodowego, zdobyte
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie usługi doradcy zawodowego adresowane były do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, oraz
 szeroką wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego odnoszącego się do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
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.
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. Jeśli więc oferty wykonawcy zostaną
ocenione jako najkorzystniejszej w ramach kilku części zamówienia, wykonawca nie może wykazać
tego samego personelu w ramach tych części, bowiem zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp, 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. Zatem wymaga
się nie wykazywanie tego samego personelu w ofertach składanych na różne części.
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
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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.
8.
9.

§ 6.

10.

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 3 i nr 4 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
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
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lub notarialnie poświadczoną kopię należy załączyć do oferty). Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do wykonawców.
11.
12.

§ 7.

13.

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.
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.
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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 ul. Słowackiego 74 82-200 Malbork
oraz opisane:
Oferta w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług doradcy zawodowego
opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym
Nie otwierać przed dniem 23.09.2016 r. godz. 9:30
14.
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

OŚWIADCZENIA POWINNY
OPAKOWANIE

POWINNO

UPŁYWEM
BYĆ

TERMINU

OPAKOWANE

ZAWIERAĆ

SKŁADANIA
TAK

JAK

ODPOWIEDNIO

OFERT.

OFERTA,

A

DODATKOWE

OZNACZENIE WYRAZEM: „ZMIANA” ALBO „WYCOFANIE”.
16.
17.

§ 8.

18.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

19.

1. OFERTY POWINNY BYĆ ZŁOŻONE W TERMINIE DO DNIA 23.09.2016 R., DO
GODZINY 9:00 W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO – UL. SŁOWACKIEGO 74 82200 MALBORK

20.

2.

W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O

WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH
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NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8, ZAMAWIAJĄCY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCI
OFERTĘ, KTÓRA ZOSTAŁA ZŁOŻONA PO TERMINIE.

§ 9.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
21.

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.
22.

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.
23.

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).

24.

4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ A
TREŚCIĄ UDZIELONYCH WYJAŚNIEŃ, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ NALEŻY
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PRZYJĄĆ TREŚĆ PISMA ZAWIERAJĄCEGO PÓŹNIEJSZE OŚWIADCZENIE
ZAMAWIAJĄCEGO.
25.

5. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH ZAMAWIAJĄCY MOŻE, PRZED
UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIENIĆ TREŚĆ NINIEJSZEJ SIWZ.
WYJAŚNIENIA

ORAZ

PRZEKAZANE

NIEZWŁOCZNIE

NINIEJSZĄ

SIWZ

ZMIANY

ORAZ

TREŚCI

NINIEJSZEJ

WYKONAWCOM,

ZOSTANĄ

SIWZ,

KTÓRZY

ZAMIESZCZONE

ZOSTANĄ
OTRZYMALI

NA

STRONIE

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO (BIP).
26.

6. ZAMAWIAJĄCY W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PRZEDŁUŻY TERMIN
SKŁADANIA

OFERT

UWZGLĘDNIENIA

W

W

CELU

UMOŻLIWIENIA

PRZYGOTOWANYCH

OFERTACH

WYKONAWCOM
OTRZYMANYCH

WYJAŚNIEŃ LUB ZMIAN. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NIE
WPŁYWA NA BIEG TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYJAŚNIENIE SIWZ.
27.

7. OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I DZIAŁAJĄCE W JEGO
IMIENIU, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI W
ZAKRESIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ 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).
28.
29.

§ 10.

30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

31.

1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA
SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.

32.

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
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DŁUŻSZY NIŻ 60 DNI. ODMOWA WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE
TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ NIE POWODUJE UTRATY WADIUM.
33.

3. W PRZYPADKU WNIESIENIA ODWOŁANIA PO UPŁYWIE TERMINU
SKŁADANIA

OFERT

ZAWIESZENIU

DO

BIEG
CZASU

TERMINU

ZWIĄZANIA

OGŁOSZENIA

PRZEZ

OFERTĄ
KRAJOWĄ

ULEGA
IZBĘ

ODWOŁAWCZĄ ORZECZENIA.
34.
35.

§ 11.

36.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w dniu 23.09.2016 r.., o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork, pokój nr 3 parter.
37.

§ 12.

38.

OTWARCIE I OCENA OFERT

39.

1. ZAMAWIAJĄCY OTWORZY OFERTY W MIEJSCU I TERMINIE WSKAZANYM
W SIWZ.

40.

2. OTWARCIE OFERT JEST JAWNE.

41.

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.
1..

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:
5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5.3. 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 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.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
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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 konsumentów
(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.
42.

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%
Nazwa kryterium – waga – Doświadczenie doradcy zawodowego - max 40%
Kryterium cenowe wyliczane będzie wg następującego wzoru:
Cena najniższa spośród ważnych ofert
Liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 100 x 60%
Cena badanej oferty
Kryterium doświadczenie doradcy zawodowego wyliczane będzie wg następujących zasad:
Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie doradcy zawodowego wykazanego w ofercie – za każdy
dodatkowy pełen rok pracy podczas której wskazany w ofercie doradca zawodowy zdobywał
doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego, gdzie usługi doradcze 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 doradcy
zawodowego; przy czym lata dodatkowego doświadczenia mogą wykraczać poza okres 3 letni
określony w warunku udziału) – wykonawca otrzyma 2 punkty, przy czym nie więcej niż 40 punktów
(czyli max 20 lat dodatkowych); w ramach kryterium doświadczenie doradcy zawodowego nie można
uzyskać więcej, niż 40pkt. Nie będzie sumowane doświadczenie rożnych doradców zawodowych
wskazanych w ofercie.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, tj. max 60pkt w ramach kryterium cena, oraz
dodatkowo max 40pkt za dodatkowe doświadczenie doradcy zawodowego.
Oferta, która uzyskana najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
43.

§ 14.

44.

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;
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
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5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
45.
46.

§ 15.

47.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

48.

ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA
ZOSTANIE UZNANA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ.

49.

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.
50.

§ 16.

51.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

52.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM W POSTĘPOWANIU.

§ 17.
53.

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 miesięcznego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z
ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla pracodawcy i pracownika, czyli tzw. „brutto
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 przyjmie, iż prawidłowa jest cena brutto napisana słownie.
54.

§ 18.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

55.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY
56.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNOSZENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

§ 19.
57.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ

58.

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

ZAWIERAJĄCĄ UPOWAŻNIENIE

ZA

REALIZACJĘ

DLA JEDNEGO

ZAMÓWIENIA

ORAZ

Z WYKONAWCÓW

DO

SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO
W IMIENIU WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, A TAKŻE DO OTRZYMYWANIA
NALEŻNYCH PŁATNOŚCI.

§ 20.
59.

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 zarzuca 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 odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

§ 21.
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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 każdego
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 naliczania odsetek za zwłokę.
7. Adresem dla doręczenia rachunku (faktury) jest siedziba każdego z Partnerów. Płatności dokonywać będzie każdy z Partnerów osobno.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się kontrolom w zakresie wykonania przedmiotu
umowy dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione w tym zakresie podmioty. Wykonawca zapewnia wszystkim podmiotom, o których mowa w zdaniu pierwszym, prawo wglądu
w dokumenty papierowe i elektroniczne dotyczące niniejszej umowy, w tym dokumenty finansowe.
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 trzecim
bez pisemnej zgody zamawiającego. Za ewentualne działanie lub zaniechanie osób trzecich, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie. Odpowiedzialność cywilnoprawną
wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe na skutek działań wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
11. 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.
12. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności obowiązującej ustawy
o ochronie danych osobowych.
15. Wykonawca będący osobą fizyczną zobowiązuje się niezwłocznie poinformować pisemnie zamawiającego o ustaniu tytułu do ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu umowy o pracę). W takim
wypadku zamawiający zobowiązany będzie do odprowadzania należnych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej z wykonawcą umowy zlecenia, stosownie do obowiązku wynikającego z ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Składki będą wówczas potrącane z wynagrodzenia
miesięcznego wykonawcy w wysokości sumy należnej od zleceniodawcy i zleceniobiorcy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
16. 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 Europejskiej
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zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dot. zakończonego projektu. Urząd poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
17. Wykonawca może dokonać wymiany osób delegowanych do wykonania przedmiotu umowy (nie
jest natomiast możliwa zmiana samego wykonawcy). W takiej sytuacji Wykonawca wskaże zamawiającemu 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.
Warunki zmiany umowy:
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie (względnie przesunięcie) terminu realizacji usługi wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane czynnikami niezależnymi
od Wykonawcy np.:
 problemami z rekrutacją uczestników do projektu (adresatów usług w ramach projektu),
 nieobecnością uczestników podczas realizacji projektu/usługi, spowodowaną chorobą uczestnika lub innymi wydarzeniami losowymi po stronie uczestników, którym zamawiający przy zachowaniu 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 racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana
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 wydłużenie) terminu realizacji usługi i to szczegółowo uzasadni. W każdym przypadku przesunięcia,
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 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 doradcy
zawodowego.
7. Załącznik 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowe.
Malbork, dnia ………………. 2016 r.
...................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 170 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.1

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 64 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.2

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 60 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.3

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 64 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.4

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 48 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.5

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 64 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.6

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Część 7 zamówienia - Powiat Malborski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 124 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.7

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 260 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.8

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
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
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 100 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 1.9

Formularz ofertowy
w przetargu którego przedmiotem jest świadczenie usług doradcy
zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Część 10 zamówienia - Gmina Stary Dzierzgoń - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma) .........................................................................................................................................
Adres siedziby ........................................................................................................................................
Tel. …………………………………………… Fax ..............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług
doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym 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 70 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*:
Część (zakres)
Nazwa
zamówienia, którą
Lp.
Adres siedziby
NIP lub REGON
podwykonawcy
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

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:
Nazwa podmiotu
Wskazać dokładny zakres
trzeciego
Adres
Lp.
NIP lub REGON
udostępnianego przez
udostępniającego
siedziby
podmiot trzeci potencjału
potencjał i forma prawna
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 doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

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:
Nazwa podmiotu trzeciego
Lp.
udostępniającego potencjał i
Adres siedziby
NIP lub REGON
forma prawna
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)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik Nr 4

Opis przedmiotu zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę
reintegracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które będą uczestnikami
projektu. Celem projektu jest bowiem zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 Zadania doradcy zawodowego:
 Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji w zespole z psychologiem i pracownikiem
socjalnym uwzględniającą problemy, zasoby, potencjał i potrzeby uczestników, na podstawie
której realizowane będzie wsparcie uczestników projektu.
 Stworzenie narzędzi rekrutacyjnych związanych z oceną predyspozycji społeczno-zawodowych
w związku z uczestnictwem w projekcie oraz oceny potencjału i potrzeb w obszarze
zawodowym uczestników projektu.
 Opracowanie na podstawie indywidualnej rozmowy (2h/os.) kompleksowej diagnozy w postaci
opinii dotyczącej zainteresowań, wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego,
predyspozycji zawodowych
w przypadku os. zarejestrowanych w PUP ścieżka
reintegracji uwzględniała będzie zapisy IPD.
 Przygotowywanie opinii doradczych.
 Uczestnictwo w pracach komisji rekrutacyjnej.
 Wykonywanie poleceń kierownika projektu związanych z procesem rekrutacji.
 Doradca zawodowy, realizując usługi, zobowiązany będzie do przeprowadzenia z każdą skierowaną
do niego osobą indywidualnych zajęć, podczas których psycholog skupi się na ustaleniu mocnych i
słabych stron osoby, aby w sposób jak najbardziej właściwy wytyczyć ścieżkę reintegracji tej osoby,
co ma pozwolić na powrót tej osoby na rynek pracy.
 Usługi będące przedmiotem umowy będą świadczone przez doradcę zawodowego w ścisłej
współpracy z pracownikiem socjalnym oraz psychologiem (wyłoniony w ramach przetargu), do
czego Wykonawca się zobowiązuje.
 Podczas realizacji umowy doradca zawodowy wskazany przez Wykonawcę zobowiązany będzie do
posiadania niezbędnej wiedzy i uprawnień do stosowania narzędzi w postaci licencjonowanych
testów służących analizie uczestników. Doboru odpowiednich testów i narzędzi dokona sam
doradca, 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
ustalenia mocnych i słabych stron osoby, aby w sposób jak najbardziej właściwy wytyczyć ścieżkę
reintegracji tej osoby, 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 badania doradcy zawodowego,
2) w ciągu 2 dni od otrzymania listy, o której mowa w pkt 1, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu harmonogram spotkań z psychologiem, z podziałem na godziny i dni w jakich zamierza
przeprowadzić spotkania,
3) Zamawiający ustala z uczestnikami projektu poszczególne godziny i dni spotkań i opracowuje
ostateczny harmonogram spotkań,
4) Wykonawca rozpocznie usługę badania doradcy zawodowego po otrzymaniu od Zamawiającego
ostatecznego harmonogramu spotkań.
 Wykonawca (doradca zawodowy) zobowiązany będzie do prowadzenia listy obecności i ewidencji
liczby godzin spotkań z osobami skierowanymi do psychologa.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć w ilości uczestników pomiędzy latami.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym którego
przedmiotem jest świadczenie usług doradcy zawodowego opracowującego ścieżkę reintegracji
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

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 kwalifikacje1: 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.
……………………

1

Kursy i szkolenia odbywające się w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym
muszą zostać zakończone uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji, przy czym przez kwalifikacje należy
rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że
dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Tym samym we wskaźniku „Liczba
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
Programu” można uwzględnić uczestnika, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą
mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku.
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dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE WSTĘPNE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA LICZBY PUNKTÓW OFERTY

60.

UWAGA: niniejszą tabelę załączyć do oferty

Rok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wpisać w niniejszej tabeli okres obligatoryjny oraz okresy
dodatkowo punktowanego doświadczenia osoby doradcy
zawodowego – doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy
zawodowego zgodnie z brzmieniem kryterium oceny ofert
Wpisać okresy - od dnia, miesiąca i roku do dnia, miesiąca i
roku
(patrz warunek udziału w postępowaniu dot. doradcy zawodowego – pierwszy rok nie będzie punktowany – to minimum –
punktowane będą kolejne lata ponad ten rok)

Wpisać miejsce zdobywania
doświadczenia – nazwę i adres
jednostki w której osoba pracowała na stanowisku doradcy
zawodowego

Poziom wykształcenia –
czy licencjat, czy magister*

Ukończony kierunek
i specjalność, w tym
kierunek specjalność
studiów
podyplomowych*

Rok
obligatoryjny,
nie punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany
Rok
punktowany

*Uwaga – przed podpisaniem umowy zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lub stopnia
przez doradcy zawodowego
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. Jeśli więc oferty wykonawcy zostaną ocenione jako najkorzystniejszej w ramach kilku
części zamówienia, wykonawca nie może wykazać tego samego personelu w ramach tych części, bowiem zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp, 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. Zatem sugeruje się nie wykazywanie tego samego personelu w
ofertach składanych na różne części.
………………………………………………………
(czytelny podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy lub podpis i pieczęć)
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Załącznik nr 6
61.

Lp.

WYKAZ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE, WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE OSOBY DORADCY ZAWODOWEGO
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 doradcy zawodowego), która zostanie oddelegowana do pełnienia
funkcji doradcy zawodowego w projekcie pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim”, posiadającą:
 wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku lub o specjalności doradztwo zawodowe, albo
wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, oraz
 doświadczenie co najmniej jednoroczne w pracy na stanowisku doradcy zawodowego, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, gdzie usługi doradcy zawodowego adresowane były do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, oraz
 szeroką wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego odnoszącego się do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Wpisać okres doświadczenia
obligatoryjnego (co najmniej 1 rok)
Poziom wykształ- Ukończony kierunek
osoby doradcy zawodowego –
Wpisać miejsce zdobywania
Dysponuję – będę
cenia – czy licen- i specjalność, w tym doświadczenie w pracy na stanowisku doświadczenia – nazwę i adres
dysponował –
Imię i nazwisko docjat, czy magikierunek specjalność
doradcy zawodowego zgodnie z
jednostki w której osoba
wpisać odpowiednie
radcy zawodowego
ster*
studiów podyplomobrzmieniem warunku udziału w
pracowała na stanowisku
sformułowanie w
wych *
postępowaniu
doradcy zawodowego
rubrykę
Wpisać - od dnia, miesiąca i roku do
dnia, miesiąca i roku

1

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.
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*Uwaga – przed podpisaniem umowy zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lub stopnia
przez doradcę zawodowego
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. Jeśli więc oferty wykonawcy zostaną ocenione jako najkorzystniejszej w ramach kilku
części zamówienia, wykonawca nie może wykazać tego samego personelu w ramach tych części, bowiem zgodnie z art. 22d ust. 2 Pzp, 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. Zatem sugeruje się nie wykazywanie tego samego personelu w
ofertach składanych na różne części.
………………………………………………………
(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.
11) 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.
12)
13)
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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