
ZNAK: AA.26.12.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym dla
uczestników projektu „Droga do sukcesu”,

projektu  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach
9.  Osi  Priorytetowej  Region spójny społecznie,  Działania  9.1 Aktywna integracja,  Poddziałania
9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)
Adres e-mail:  sekretariat@mopsiwr.pl
Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:30 – 16:30,  Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Ogłoszenie  o  przetargu  zamieszczone  jest  również  w  internetowym  Biuletynie  Informacji
Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
dostępnego  pod  adresem  bip.malopolska.pl/mopsiwrdt/  oraz  na  stronie  internetowej  Biuletynu
Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  adres:
bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska.

Informacja dla Wykonawców dotycząca przetwarzania danych osobowych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 
Tarnowskiej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.
L. z 2018 r. Nr 127, str. 2.), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i

Wsparcia  Rodziny  w  Dąbrowie  Tarnowskiej  (dalej:  MOPSiWR)  z  siedzibą  w  Dąbrowie
Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
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• We  wszelkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  przez
MOPSiWR i  w celu  realizacji  swoich  praw mogą się  Państwo skontaktować się  z  naszym
Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iodo@mopsiwr.pl, pisemnie na
wskazany powyżej adres siedziby MOPSiWR lub osobiście w siedzibie MOPSiWR;

• Państwa  dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „świadczenie
usług  aktywnej  integracji  o  charakterze  społecznym  dla  uczestników  projektu  „Droga  do
sukcesu”” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak: AA.26.12.2018;

• Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oraz
uprawnione organy kontrolne;

• Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata,  okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zgodnie z
okresem archiwizacji określonym w art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr  1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego  oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 320
z późn. zm.), w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później;

• Obowiązek  podania  danych  osobowych  bezpośrednio  Państwa  dotyczących  jest  wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych,  związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych;

• W  odniesieniu  do  Państwa  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• Posiadają Państwo: prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących - na podstawie
art.  15 RODO, prawo do sprostowania Państwa danych osobowych − na podstawie art.  16
RODO  (skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz nie może
naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego  załączników),  prawo  żądania  od  administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO − na podstawie art. 18 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu  zapewnienia  korzystania  ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
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• Nie przysługuje Państwu: prawo do usunięcia danych osobowych − w związku z art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO, prawo sprzeciwu,  wobec przetwarzania  danych osobowych,  gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO − na podstawie art. 21
RODO.

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1579
z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych” lub „ustawa Pzp” oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
W zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11
ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do dostaw i usług.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  usługa aktywnej integracji  o charakterze społecznym prowadzona
przez specjalistów dla uczestników projektu „Droga do sukcesu” realizowanego w okresie wrzesień
2018 r. – sierpień 2021 roku.
Przedmiot  zamówienia  współfinansowany  jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  z  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego  na  lata  2014–2020  w  ramach  9.  Osi  Priorytetowej  Region  spójny  społecznie,
Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe
wyłącznie dla OPS/PCPR.
Celem  realizacji  usług  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  poprzez  aktywizację
społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla 60 osób (20 osób w każdym roku 
realizacji projektu)

Realizacja usługi polegać będzie na:
• prowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego w siedzibie Zamawiającego przez

psychologa (średnio 5 godz. zegarowych dla każdego uczestnika tj. 20 osób, w każdym roku -
średnio 100 godz. w każdym roku realizacji projektu - łącznie 300 godz.),

• prowadzeniu grupowych spotkań z psychologiem w siedzibie Zamawiającego (1 spotkania w
miesiącu w wymiarze 4 godz. zegarowych: 48 godz. w każdym roku realizacji projektu, co daje
łącznie 144 godz.,

• prowadzeniu warsztatów kompetencji cyfrowych w siedzibie Zamawiającego przez informatyka
-  specjalisty  ds.  wykluczenia  cyfrowego  dysponującego  zapleczem  technicznym  w  postaci
komputerów typu laptop niezbędnych w celu realizacji działania (średnio 5 godz. zegarowych
dla każdego uczestnika), co daje 100 godz. w każdym roku realizacji projektu - łącznie 300
godz.,
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• prowadzeniu  indywidualnego  poradnictwa  prawnego  w  siedzibie  Zamawiającego  przez
prawnika (średnio 4 godz. zegarowe dla każdego uczestnika w każdym roku realizacji projektu,
co daje 80 godzin w skali roku - łącznie 240 godz.,

• prowadzeniu  treningu  kompetencji  i  umiejętności  społecznych  w  formie  stacjonarnej  w
siedzibie Zamawiającego w wymiarze 40 godz. - 5 spotkań po 8 godz. dydaktycznych (podczas
zajęć  należy  zapewnić  wyżywienie  każdemu  Uczestnikowi  Projektu:  serwisu  kawowego  i
obiadowego tj.: kawa, herbata, zimne napoje, suche ciastka, cukier, śmietanka do kawy, 1 ciepły
posiłek składający się z zupy i drugiego dania w formie cateringu, produkty podawane podczas
serwisu  kawowego  i  obiadowego  winny  spełniać  normy  żywieniowe  oraz  sanitarno-
epidemiologiczne,  dostarczane  ciepłe  posiłki  muszą  być  już  porcjowane  na  osoby  w
zamykanych  pojemnikach  jednorazowych,  a  podczas  podawania  posiłków  należy  używać
sztućców jednorazowych, serwetek jednorazowych, jednorazowych obrusów papierowych lub
materiałowych,  należy  również  zapewnić  każdemu  Uczestnikowi  Projektu  materiały
dydaktyczne),

• prowadzeniu  Warsztatów  kompetencji  rodzicielskich  w  formie  stacjonarnej  w  siedzibie
Zamawiającego średnio dla 13 rodziców w każdym roku w wymiarze 40 godz. - 5 spotkań po 8
godz.  dydaktycznych  (podczas  zajęć  należy  zapewnić  wyżywienie  każdemu  Uczestnikowi
Projektu:  serwisu  kawowego  i  obiadowego  tj.:  kawa,  herbata,  zimne  napoje,  suche  ciastka,
cukier, śmietanka do kawy, 1 ciepły posiłek składający się z zupy i drugiego dania w formie
cateringu, produkty podawane podczas serwisu kawowego i obiadowego winny spełniać normy
żywieniowe  oraz  sanitarno-epidemiologiczne,  dostarczane  ciepłe  posiłki  muszą  być  już
porcjowane  na  osoby  w  zamykanych  pojemnikach  jednorazowych,  a  podczas  podawania
posiłków należy  używać sztućców jednorazowych,  serwetek  jednorazowych,  jednorazowych
obrusów papierowych  lub  materiałowych,  należy  również  zapewnić  każdemu Uczestnikowi
Projektu materiały dydaktyczne).

Celem usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym jest:
• poprawa umiejętności komunikowania się z otoczeniem,
• nauka rozpoznawania stanów napięcia i sposobów radzenia sobie ze stresem,
• nauka rozwiązywania konfliktów, 
• nauka konstruktywnej krytyki i wyrażania opinii, 
• trening panowania nad emocjami i ich umiejętnym wyrażaniu, 
• nauka  akceptacji  własnych  cech  charakteru,  poczucia  własnej  tożsamości  i  kształtowanie

poczucia własnej wartości, 
• nauka planowania działań i podejmowania decyzji, 
• przełamywanie stereotypów dotyczących podziału ról społecznych, 
• podnoszenie samooceny i wiary w siebie.
Wszystkie działania w ramach projektu będą uwzględniały sytuację osób niepełnosprawnych np.
możliwość indywidualnych spotkań ze specjalistą.
Przez  cały  okres  realizacji  projektu  będzie  przestrzegana  zasada  dostępności,  czyli  udział  w
projekcie.
Spotkania  odbywać  się  będą  według  ustalonego  harmonogramu  dostosowanego  do  potrzeb
uczestników projektu.
Wszyscy Uczestnicy  Projektu  bez  względu  na  niepełnosprawność  na  równi  muszą  korzystać  z
przewidzianych form wsparcia.
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

• Opracowanie programu i zrealizowanie treningu dla Uczestników Projektu z uwzględnieniem
potrzeb i możliwości uczestników, którego celem będzie zwiększenie ich aktywności społecznej
i zawodowej,

• Oznakowanie dokumentacji  zgodnie z  zasadami promocji  i  oznakowania projektów, a  także
zamieszczanie znaków: logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo Europejskiego
Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej, logo promocyjne Województwa Małopolskiego
oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej, oraz umieszczanie informacji o współfinansowaniu zajęć
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

• Prowadzenie nadzoru wewnętrznego nad prowadzonymi zajęciami tj.: prowadzić imienne listy
obecności, imienne potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych oraz serwisu kawowego i
obiadowego,  dzienniki  zajęć,  rejestry  wydanych  zaświadczeń  i  certyfikatów,  ankiety  na
rozpoczęcie i zakończenie oraz dostarczyć je Zamawiającemu;

Zamawiający  dostarczy  Wykonawcy  Listę  osób  biorących  udział  w  warsztatach  integracji
społecznej najpóźniej na 7 dni przed dniem pierwszych zajęć.
Wykonawca  ma  obowiązek  przekazania  po  jednym  egzemplarzu  materiałów  szkoleniowych
Zamawiającemu oraz szczegółowy program zajęć, harmonogram, oraz określić formy i metody na 7
dni przed każdym rozpoczęciem usług aktywnej integracji.
Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego (nie później niż w dniu następnym) o
absencji uczestników warsztatów lub rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jej trwania, a także innych
okolicznościach mających wpływ na realizację programu.
Miejsce realizacji usług (tj. pomieszczenia w budynku MOPSiWR) zapewnia Zamawiający.
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zapewnił  wszystkim  uczestnikom  ubezpieczenie  od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)  w czasie trwania zajęć  i  w drodze na nie i  z
powrotem. Na potwierdzenie ubezpieczenia Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu kopie
polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie należy również uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej.

III. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z CPV:

80400000-8: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
85312320-8: Usługi doradztwa
80530000-8: Usługi szkolenia zawodowego
79111000-5: Usługi w zakresie doradztwa prawnego
80561000-4: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie realizowane będzie w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2021 roku.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. OFERTY WARIANTOWE ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ 
ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  kompetencji  lub  uprawnień  do

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia zgodnie z art.
22 ust. 1 pkt 1b, ustawy Pzp, wzór załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Spełniają  warunki  udziału w postępowaniu dotyczące zdolności  technicznej  lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał bądź wykonuje co najmniej dwie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym
o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000,00 złotych każda;

4) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej 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.

5) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 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.

6) 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, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy Pzp.

7) 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.

2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23) ustawy
Pzp wykluczy:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo  ofert,  lub  nie  wykazał  braku
podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1137, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,
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d) o  którym  mowa  w  art.  9  lub  art.  10  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769);

14) wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,
wspólnika  spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce
komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję
administracyjną  o  zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę,  który  w wyniku zamierzonego działania  lub  rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji,  że  nie podlega wykluczeniu,  spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić
wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać  informacje  poufne,  mogące  dać  mu  przewagę  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia;

19) wykonawcę,  który brał  udział  w przygotowaniu postępowania  o udzielenie  zamówienia  lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę,  który  z  innymi wykonawcami zawarł  porozumienie mające  na celu  zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z
2017 r. poz. 724 i 933);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132),
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.

3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
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1) w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

2) który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2A

–  chyba  że  jest  możliwe  zapewnienie  bezstronności  po  stronie  zamawiającego  w  inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art.  3 ust.  1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną,  którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika  lub  wykroczenie  przeciwko środowisku,  jeżeli  za  jego popełnienie  wymierzono
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa
w pkt 5;

7) wobec  którego  wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków
wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat  lub składek na ubezpieczenia
społeczne  lub  zdrowotne,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych
środków dowodowych,  z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust.  1 pkt 15,  chyba że
wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.
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4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  Wykonawcy  wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna), warunki
udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.
Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp
oraz na podst. art. 24 ust. 5 ustawy Pzp musi spełniać każdy Wykonawca oddzielnie.

6. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp,
po  upływie  terminu  składania  ofert,  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada  czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VIII.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w
następującym zakresie:
a) Oświadczenie  wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  pkt  1)  ustawy  Pzp

dotyczące  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  z  wykorzystaniem  wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

b) Oświadczenie  wykonawcy  składane  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  pkt  1)  ustawy  Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje  zawarte  w  ww.  oświadczeniach  będą  stanowić  wstępne  potwierdzenie,  że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W  przypadku  oświadczeń  z  art.  25a  ustawy  Pzp,  Zamawiający  nie  dopuszcza  środka
komunikacji elektronicznej.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,  w zakresie,  w jakim powołuje się  na ich
zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zamieszcza  informacje  o  tych  podmiotach  w
oświadczeniach.

3. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa
każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenia  te  mają
potwierdzać  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  brak  podstaw  wykluczenia  w
zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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5. Do  oferty  każdy  Wykonawca  musi  dołączyć  wykaz  -  doświadczenie  podlegający  ocenie
Zamawiającego  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  -  z  wykorzystaniem  wzoru  stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ. Dokument ten ma umożliwić dokonanie oceny oferty w kryterium
„Doświadczenie”.

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  przez  Zamawiającego  na  stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy kapitałowej,  o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. W przypadku  gdy Wykonawcę reprezentuje  pełnomocnik  wraz  z  ofertą  winno być  złożone
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

8. Dokument  stwierdzający  ustanowienie  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w
postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z  którego  powinien
wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika.

9. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  ma  obowiązek  przedstawić
Zamawiającemu  zobowiązanie  tych  podmiotów do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  zaleca,  aby  Wykonawca  wraz  z
ofertą złożył pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego w ww. zakresie.

10. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega  wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp  oraz  dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.

11. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 11, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

12. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie  dokumentów,  które
każdego z nich dotyczą.

13. Podpis złożony na oświadczeniach i dokumentach musi pozwalać na identyfikację osoby, która
go  złożyła.  Zaleca  się  opatrzenie  podpisu  pieczątką  z  imieniem  i  nazwiskiem  osoby
podpisującej.

14. Zamawiający nie dopuszcza składania kopii dokumentów w formie elektronicznej.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Wszelkie  pełnomocnictwa  winny  być  załączone  do  oferty  w  formie  oryginału  lub  odpis

pełnomocnictwa poświadczony przez notariusza (zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. –
Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).

17. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra
Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający  od wykonawcy,  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  2016 poz.
1126).
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18. Jeżeli  wykonawca nie  złożył  oświadczenia,  o  którym mowa w art.  25a ust.  1  ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy  Pzp,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,
oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez
zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złożył  wadliwe
pełnomocnictwa,  zamawiający  wzywa do ich  złożenia  w terminie  przez  siebie  wskazanym,
chyba  że  mimo ich  złożenia  oferta  wykonawcy podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby
unieważnienie postępowania.

IX.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy  oraz  oświadczeń  i  dokumentów  wymienionych  w  rozdziale  VIII  niniejszej  SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

2. Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@mopsiwr.pl, a faksem na nr 14 657 84
84.

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu
lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.

5. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  potwierdzi  faktu  otrzymania  korespondencji,  pomimo
wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na
faks  lub  e-mail  podany  w  ofercie  przez  Wykonawcę  zostało  mu  doręczone  w  sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma w dniu jego wysłania.

6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
a) przedmiot zamówienia: Małgorzata Papier – Koordynator Projektu, tel. 605 687 807,
b) procedura: Mateusz Ryczek, tel 14 657 83 83;

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85
ust. 5 ustawy Pzp).

XII. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ:

1. Wykonawca składa formularz „OFERTA", stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz musi
być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych wykonawcy.

2. Wykonawca poza formularzem „Oferta” składa:
a) pełnomocnictwa  osób  podpisujących  ofertę  do  podejmowania  zobowiązań  w  imieniu  firmy

składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
b) przedsiębiorcy  występujący  jako  spółka  cywilna  zamiast  upoważnienia  o  którym  mowa

powyżej  mogą dołączyć  do oferty umowę spółki  cywilnej  w przypadku gdy umowa spółki
jednoznacznie wskazuje na sposób reprezentowania spółki,

c) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ)
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 3 do SIWZ)
e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (zał. nr 4 do SIWZ),

f) wykaz realizowanych / zrealizowanych usług (zał. nr 5 do SIWZ).
3. W terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawca

przekaże  Zamawiającemu:  oświadczenie  Wykonawcy  o  przynależności  albo  braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu (zał. nr 6 do SIWZ).

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty  należy  składać,  nie  później  niż  do  dnia  10  października  2018  r.  do  godz.  12:00,  w
następujący sposób:
1. Złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego

lub
2. Przesłać pocztą kurierską na adres Zamawiającego

lub
3. Przesłać pocztą (operator publiczny) na adres Zamawiającego
4. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty.
5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, zgodnie z zapisem

art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
4. Oznaczenie (adresowanie) ofert:
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Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętej  i  zabezpieczonej  przed  przypadkowym  otwarciem
kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia ofert.

5. Kopertę należy zaadresować:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

6. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:
„Oferta na świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym dla uczestników
projektu „Droga do sukcesu”, w latach 2018-2021 - nie otwierać przed 10.10.2018r. do godz.
12.00’’.

7. Ofertę  należy  sporządzić  czytelnie  w  języku  polskim z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką. Zalecane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno
ponumerowane.

8. Ofertę należy złączyć w sposób (spięcie lub zszycie) uniemożliwiający dekompletację oferty
poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

9. Dokumenty stanowiące ofertę i załączniki winny być złożone w formie oryginałów lub kopii.
Dokumenty  złożone  w  formie  kopii  muszą  być  zaopatrzone  klauzulą:  "za  zgodność  z
oryginałem" i potwierdzone przez wykonawcę.

10. W  przypadku  gdy  informacje  składane  w  trakcie  postępowania  stanowią  tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których  wykonawca  zastrzega,  że  nie  mogą  być  udostępnione  innym  uczestnikom
postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą:
„Nie  udostępniać  innym  uczestnikom  postępowania.  Informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i załączone do
oferty jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały”.

11. Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), w obrocie prawnym muszą
podpisać:

a) druk „OFERTA",
b) załączniki,
c) w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki),

XV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie jest wymagane.

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10 października 2018 r. o godz. 13:00 w
siedzibie Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert  nastąpi na zasadach i w trybie art.  86 ust.  2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.  Otwarcia  ofert  dokona  Komisja  przetargowa  powołana  do  przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronach  internetowych
https://  bip.malopolska.pl/mopsiwrdt  /  oraz  https://  bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska  /
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

ofertach. 
4. Ocena ofert nastąpi w części niejawnej posiedzenia Komisji. Zamawiający oceni tylko te oferty,

które nie podlegają odrzuceniu. 
5. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

XVII KRYTERIA OCENY OFERT

1. Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  w  Formularzu  ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo
i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem zamówienia  oraz  warunkami  i  wytycznymi  stawianymi  przez  zamawiającego,
odnoszące  się  do  przedmiotu  zamówienia,  zysk  wykonawcy  oraz  wszystkie  wymagane
przepisami podatki i opłaty.

4. Cena może być tylko jedna;  nie  dopuszcza  się  wariantowości  cen.  Wszelkie  upusty,  rabaty
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia
była  ceną  ostateczną,  bez  konieczności  dokonywania  przez  zamawiającego  przeliczeń  itp.
działań w celu jej określenia.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. Jeżeli  złożono ofertę,  której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego,  wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi,  których dostawa lub
świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty
podatku.

XVIII.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ
KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  WAG
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,
jeżeli:

• oferta spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją,
• oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
• wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę że 1% = 1 punkt. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w
niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i wagami procentowymi:

1. Kryterium 80% - cena:
Cena  powinna  być  podana  w  złotych  wraz  ze  wszystkimi  należnymi  podatkami
i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin / Co) x 80,
gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.
2. Kryterium 20% - doświadczenie:

Doświadczenie Wykonawcy, będzie oceniane na podstawie wykazu należycie wykonanych
lub  wykonywanych  usług  aktywnej  integracji  o  charakterze  społecznym  tj.  w  okresie
ostatnich 3 lat, zgodnie ze wzorem:
D = (Do / Dmax ) x 20, 
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D max – największa liczba zrealizowanych usług spośród ważnych ofert,
Do – liczba zrealizowanych usług badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie
wynosi 20.
Dokument sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o załącznik nr 5 do SIWZ nie jest
dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym
samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 ustawy i w razie jego niezłożenia, Zamawiający
nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia tego dokumentu.

3. Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający  oceni  i  porówna jedynie  te  oferty,  które  zostaną  określone  jako zgodne  z

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:

a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
c) inne omyłki  polegające na niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  Istotnych Warunków

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Wynik  przedstawiany  będzie  w  punktach.  Wynik  -  oferta,  która  przedstawia
najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryteria)  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  pozostałe  oferty  zostaną  sklasyfikowane
zgodnie  z  ilością  uzyskanych  punktów.  Realizacja  zamówienia  zostanie  powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera  ofertę  z  najniższą  ceną,  a  jeżeli  zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,
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Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIX ZMIANA OFERTY, WYCOFANIE OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub  wycofać złożoną ofertę  przed upływem terminu
do składania ofert.

2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie,  która musi odpowiadać
wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

3. Wycofania  dokonuje  się  na  wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu,  podpisany przez
osoby/ę  upoważnione/ą  do  jego  reprezentowania,  co  winno  być  udokumentowane  odpisem
z właściwego  rejestru  (ewentualnie  dodatkowo  pełnomocnictwem).  Wykonawca  ma  prawo
do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 

XX  POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od
wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Nie  złożenie  w terminie
określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielania
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  przysługują  również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

5. O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  poinformuje  niezwłocznie  Wykonawców,
którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawcy występujący wspólnie powinni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się  od zawarcia  umowy, Zamawiający będzie mógł  wybrać ofertę  najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Załączniki:
1. Formularz OFERTA.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
5. Wykaz – doświadczenie.
6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7. Wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ znak: AA.26.12.2018

OFERTA
na świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym dla uczestników projektu „Droga do

sukcesu”,
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny
społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie

dla OPS/PCPR.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3. i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
4. ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
5. tel. 14 657 83 83 oraz 571 336 500, 14 657 84 84 (faks)
6. Adres e-mail:  sekretariat  @mopsiwr.pl  
7. Warunki wykonania zamówienia:

a) termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2021 roku.
8. Nazwa i adres wykonawcy:
9. Nazwa: ………………………………………………………………………………………..
10. Adres: …….…………………………………………………………………….……………
11. NIP: ……………………………nr faksu/telefonu: ……………………………… e-mail: ……………………
12. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

prowadzenia zajęć przez:
Cena za 1 godz. 
usługi netto PLN

Podatek
Cena za 1 godz. 
usługi brutto PLN

Liczba 
godz.

Wartość zamówienia 
brutto (cena za 1 
godz. x liczba godz.)

psychologa 300

psychologa 144

informatyk 300

prawnik 240

trener kompetencji i 
umiejętności społecznych

120

trener kompetencji 
rodzicielskich 

120

wartość całkowita zmówienia brutto ……………… zł,(słownie:………………………….…………………)

13. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego wykonania. Akceptuję je
w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

14. Oświadczam,  iż  wynagrodzenie  (cena  ofertowa brutto)  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  prac
objętych  przedmiotem  zamówienia,  w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć  wpływ na  koszty,  a  w  przypadku  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  również
wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie
Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

15. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
16. Załączniki:

a) …………………………………………
b) …………………………………………
c) …………………………………………
d) …………………………………………
e) …………………………………………
f) …………………………………………

………………………, dnia …………………                                                 ……………………….
                                                                                        podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

strona 1

mailto:sekretariat@mopsiwr.pl
mailto:sekretariat@mopsiwr.pl


Załącznik nr 2 do SIWZ znak: AA.26.12.2018

WYKONAWCA:
...………………………………………

...………………………………………

……………………………..............….

                 (nazwa, adres)

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług aktywnej
integracji o charakterze społecznym dla uczestników projektu „Droga do sukcesu”, oświadczam, co

następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego
w postępowaniu ZNAK: AA.26.12.2018.

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu  wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu,  określonych
przez Zamawiającego w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów 1 :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
w następującym zakresie: …………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………..

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………., dnia ……………… 
                                                                                        ………………………………………………...………………..
                                                                                         podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

1 Wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla danego podmiotu. Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie  dotyczy”.

strona 1



Załącznik nr 3 do SIWZ znak: AA.26.12.2018

WYKONAWCA:
...………………………………………

...………………………………………

……………………………..............….

                 (nazwa, adres)

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług aktywnej integracji o
charakterze społecznym dla uczestników projektu „Droga do sukcesu”, oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-

23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na
podstawie  art.  ……….  ustawy  Pzp.  Jednocześnie  oświadczam,  że  w  związku  z  ww.
okolicznością, na podstawie art.24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………...….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 1

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA:
Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/ych  zasoby  powołuję  się  w  niniejszym
postępowaniu, tj.: 2 ...………………………………………….………………...…….………………
……………………………………………………………………………………………………..….
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 3 …………………………
………………………………………….………………...…….……………………………………..
………………………………………….………………...…….……………………………………...
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………., dnia ……………… 
                                                                                        ………………………………………………...………………..
                                                                                         podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

1 Podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy 
Pzp. Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”.
2 Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG. Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”.
3 Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG. Jeśli nie dotyczy, wpisać „nie dotyczy”.

strona 1



Załącznik nr 4 do SIWZ znak: AA.26.12.2018

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

……………………………………

……………………………………

…………………………………….

…………………………………….
                (dane oferenta)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na świadczenie usług aktywnej
integracji o charakterze społecznym dla uczestników projektu „Droga do sukcesu”,
oświadczam(y), że do wykonania
zamówienia Wykonawca skieruje następujące (zespół) osoby:

Lp. Imię i Nazwisko
Zakres czynności jakie będą wykonywane

w ramach zamówienia
Informacja o podstawie do

dysponowania wskazaną osobą

…………………….………, dnia …………………                        .……………………….
                                                                                                       podpisy osób uprawnionych
                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ znak: AA.26.12.2018

WYKONAWCA:
...………………………………………

...………………………………………

……………………………..............….
                      (nazwa, adres)

WYKAZ USŁUG – aktywnej integracji o charakterze społecznym

Lp.
Rodzaj / przedmiot zamówienia na usługi

aktywnej integracji o charakterze
społecznym w okresie ostatnich 3 lat

Całkowita wartość, za którą
wykonawca był

odpowiedzialny (brutto)

Daty wykonania Podmioty, na rzecz których usługi
zostały wykonane / są

wykonywane.Początek Zakończenie
1.

2.

...

……………………………., dnia ……………… 
                                                                                                                                                               ………………………………………………...………………..
                                                                                                                                                                podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 6 do SIWZ znak: AA.26.12.2018

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego, przedmiotem, którego jest
świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym dla uczestników projektu „Droga
do sukcesu”,

Oświadczam, że:

Nie należę do grupy kapitałowej / należę do grupy kapitałowej*, w związku z tym przedkładam
listę podmiotów należących do grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

* - Właściwe zakreślić

……………………………., dnia ……………… 
                                                                                        ………………………………………………...………………..
                                                                                         podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ znak: AA.26.12.2018

UMOWA  ……... – projekt 
o wykonanie usług w ramach realizacji projektu projektu „Droga do sukcesu”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania

9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR,

zawarta dnia …………………………….. 2018 r. pomiędzy:
Gminą Dąbrowa Tarnowska /  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny w
Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
reprezentowanym  przez  Panią  Katarzynę  Hałun  –  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej  i  Wsparcia  Rodziny  w  Dąbrowie  Tarnowskiej,  przy  kontrasygnacie  gł.  Księgowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Pani Jolanty Gnutek
NIP: 871-177-10-55
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….NIP………………….REGON…………………………….
reprezentowaną przez …………………………………………………….
zwanego dalej  Wykonawcą. 

wyłonionym   w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j.  Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej
treści:

§ 1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług aktywnej

integracji  o charakterze społecznym dla uczestników projektu „Droga do sukcesu”,  projektu
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014–2020  w
ramach  9.  Osi  Priorytetowej  Region  spójny  społecznie,  Działania  9.1  Aktywna  integracja,
Poddziałania  9.1.1  Aktywna integracja  –  projekty  konkursowe wyłącznie  dla  OPS/PCPR, z
zachowaniem warunków określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia oraz
ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy oraz w niniejszej umowie.

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonywania  czynności  będących  przedmiotem  zamówienia  z  należytą  starannością,
czuwania nad prawidłową realizacja zawartej umowy,

b) bieżącego  informowania  Zamawiającego  imiennie  o  nieobecności  osób  przez  niego
skierowanych, niezgłoszeniu się tych osób lub też rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w
trakcie ich trwania – pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za świadczenie
usług dla tych osób,

c) prowadzenia  dokumentacji  świadczonych   usług.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
kontroli przebiegu i realizacji świadczonych usług,

d) przygotowania treści wykorzystywanych materiałów,
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e) poinformowania  uczestników  świadczonych  usług,  iż  są  one  organizowane  w  ramach
projektu  „Droga  do  sukcesu”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,

f) prowadzenia imiennej listy obecności uczestników,
g) dostarczenia Zamawiającemu w oryginałach list obecności uczestników,
h) przeprowadzenia ankiety n/t świadczonych  usług przed i po ich zakończeniu; zakres ankiety

zostanie uzgodniony z Zamawiającym,
i) niezwłocznego  wydania  (za  potwierdzeniem  odbioru  przez  uczestników)  osobom,  które

korzystały ze świadczonych usług certyfikatu,  dyplomu lub zaświadczenia zawierającego
logo Europejskiego Funduszu Społecznego i informację, że projekt był współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

j) udostępnienia Zamawiającemu informacji na temat realizacji projektu w każdym czasie i na
każde  żądanie  Zamawiającego  oraz  pozostawania  w  stałym kontakcie  z  Koordynatorem
Projektu osobiście lub telefonicznie oraz na każde żądanie Zamawiającego,

k) umieszczania  logo  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  na  materiałach  promocyjnych,
informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego projektu oraz w
Sali, gdzie będzie wykonywana usługa,

l) indywidualizacji  świadczonych   usług  poprzez  wprowadzenie  systematycznej  oceny
postępów  poszczególnych  uczestników  i  zwiększenia  pomocy  wobec  osób  mających
trudności po zajęciach grupowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dopełniania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów
lub standardów specjalistycznej wiedzy służących prawidłowemu zrealizowaniu Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych
osobowych  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  szczególności  ustawy  o  ochronie  danych
osobowych oraz przepisów wykonawczych do niej - niezbędnych wymogów w celu ochrony
przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań
przed  niepowołanym dostępem,  nieuzasadnioną  modyfikacją  lub  zniszczeniem,  nielegalnym
ujawnieniem  lub  pozyskaniem,  w  stopniu  odpowiednim  do  obowiązków  związanych  z
przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu
naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.

4. Wykonawca  oświadcza,  iż  przysługują  mu  prawa  autorskie  do  materiałów  szkoleniowych
wykorzystywanych przy realizacji zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonych
dokumentów na  wszystkich  polach  eksploatacji  na  rzecz  Zamawiającego,  zgodnie  z  ustawą
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.880).

6. Zamawiający zapewnia miejsce realizacji usług (tj. pomieszczenia w budynku MOPSiWR).
7. Wykonawca zapewni: odpowiednie warunki i środowisko pracy niezbędne do przeprowadzenia

zajęć, wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, pomoce, urządzenia, maszyny, itp., służące
przeprowadzeniu zajęć,  śniadanie –  kawę,  herbatę  oraz ciastka dla  uczestników szkoleń w
każdym dniu zajęć oraz ciepły posiłek: obiad składający się z dwóch dań dla uczestników.

§ 3.
Na podstawie Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Współdziałania z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja Umowy.
2. Terminowej  płatności  wynagrodzenia  na  wskazany  przez  Wykonawcę  rachunek.  Jeżeli

należność  nie  zostanie  uregulowana  w ustalonym terminie,  Wykonawca  będzie  miał  prawo
naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia.
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§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania

umowy do dnia 31.08.2021 roku o czym mowa szczegółowo w SIWZ. 
2. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  usługi  zostaną  przeprowadzone  przez  osoby  wskazane  w

ofercie  Wykonawcy,  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  do  ich  prowadzenia.  Zmiana
prowadzącego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  szczegółowy
harmonogram świadczenia usług uwzględniający liczbę grup, ilość osób w grupie.

4. W przypadkach  losowych,  niezależnych  od  Wykonawcy,  termin  świadczenia   usługi  może
zostać przesunięty na inny termin po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§ 5.
1. 1. Łączna wartość brutto niniejszej umowy wynosi …............................................ zł (słownie:

…............................................  zł.).
2. W  cenach  jednostkowych  zgłoszonych  do  postępowania   zawierają  się  wszystkie  koszty

związane  z dostawą oraz realizacją niniejszego zamówienia.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT  w czasie obowiązywania

niniejszej umowy ceny ulegną zmianie stosownie do tych przepisów.
4. Kwota,  o  której  mowa  w  ust.  1,  zaspokaja  wszelkie  roszczenia  Wykonawcy  wobec

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z
jej realizacją.

5. Strony  dopuszczają  możliwość  zmniejszenia  lub  zwiększenia  liczby  godzin  w  zakresie
świadczonych usług, do potrzeb Zamawiającego, a ich rzeczywista wielkość będzie wynikać
z faktycznie zrealizowanych godzin. 

6. W  przypadku  zmniejszenia  lub  zwiększenia  ilości  godzin  zapłata  nastąpi  za  faktycznie
zrealizowane godziny. W takim przypadku ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę
pozostaną bez zmian. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia się co miesiąc tj. w terminie do 10 dnia każdego
następnego miesiąca.

8. Wykonawca  załączy  oświadczeń,  o  zaangażowaniu  zawodowym  specjalistów  w  realizacji
wszystkich  projektów finansowanych  z  funduszy  strukturalnych  i  Funduszu  Spójności  oraz
działań  finansowanych z innych źródeł,  w tym środków własnych Zamawiającego i  innych
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

9. Wykonawca  wraz  z  fakturą/rachunkiem jest  zobowiązany  doręczyć  protokół  odbioru  usługi
zawierający miesięczną ewidencje godzin pracy potwierdzającą zaangażowanie specjalistów w
realizację zadań.

10. Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  podwyższenia  wynagrodzenia  z  tytułu  poniesienia
dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy i objętych Umową, tj.
takich,  które  należało  uwzględnić  przy  wycenie  przedmiotowego  zamówienia,  a  które  nie
zostały opisane ani w Umowie ani w załącznikach do Umowy.

11. Strony umowy ustalają miesięczny tryb rozliczeń z tytułu realizacji niniejszej umowy.
12. Faktury będą wystawiane do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym

realizowane były zadania na podstawie sporządzanej  przez Wykonawcę ewidencji  w danym
miesiącu, opiewać będą na kwotę stanowiącą sumę iloczynów godz. pracy i ceny jednostkowej
danego specjalisty.

13. Nabywcą usługi / Zamawiającym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska wg danych zawartych we
wstępie  Umowy.  Odbiorcą  usługi  /  płatnikiem jest:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i
Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić powyższe okoliczności wystawiając faktury VAT
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
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14. Zapłata  wynagrodzenia  będzie  następować  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy
wskazany  na  wystawionej  fakturze,  w  terminie  14  dni  od  daty  jej  otrzymania  przez
Zamawiającego, pod warunkiem wykonania przedmiotu objętego płatnością bez uwag.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym niż
wynikający z zapisów ust. 14 w przypadku opóźnień w przekazaniu środków finansowych lub
weryfikacji  przez Instytucję  Pośredniczącą,  przedkładanych przez Zamawiającego wniosków
o płatność, ale nie dłuższym niż 7 dni od przekazania środków przez Instytucję Pośredniczącą.

16. Płatność  uważana będzie  za  zrealizowaną w dniu,  w którym bank uzna rachunek bankowy
Wykonawcy kwotą wpłaty.

§ 6.
1. Zamawiający  może  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  z  zachowaniem 1-miesięcznego  okresu

wypowiedzenia  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  co  najmniej  trzykrotnie  naruszy  obowiązki
umowne bliżej określone w SIWZ stanowiącej załącznik do umowy lub pomimo pisemnego
upomnienia  Wykonawca  w  dalszym  ciągu  nie  wykonuje  lub  nienależycie  wykonuje
zobowiązanie.

2. W przypadku rażącego uchybienia w realizacji umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7.
W razie  sporów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się  załatwiać je
polubownie, w razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia, Strony poddadzą sprawę sporną
rozstrzygnięciu  właściwemu  rzeczowo  ze  względu  na  siedzibę  Zamawiającego  sądowi
powszechnemu.

§ 8.
1. Integralną część umowy stanowią: SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
2. Stosownie do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega możliwość

dokonania  zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na  podstawie
której wybrano wykonawcę, polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, jak również Wykonawcy - z powodu nagłej i znacznej ilości
rezygnacji  przez  uczestników  szkolenia,  zmiany  kluczowego  personelu  Wykonawcy  –  za
uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, jeżeli wynika z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy  (np.  zdarzenia  losowe:  choroba,  wypadek  itp.);  wynagrodzenia  w  przypadku
zmniejszenia  ilości  usług  przez  Zamawiającego  bez  zapłaty  dodatkowych  kwot  oraz  jeżeli
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,

3. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy:
a) inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego
b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
c) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).
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§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
    1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak: AA.26.12.2018
    2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY    -    kontrasygnata gł. księgowej WYKONAWCA:
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