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ul. Kazimierza Wielkiego 7A 

63-300 Pleszew 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/Rozwiń swoje możliwości!/2019 

 Procedura wyboru zgodnie z zasadą konkurencyjności  

– wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie zadań pracownika socjalnego 

 

 

W związku z realizacją projektu „Rozwiń swoje możliwości!” nr projektu RPWP.07.01.02-

30-0031/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) (Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne 

7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe), 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie ogłasza wszczęcie 

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności na wyłonienie 

Wykonawcy w celu opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej 

dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników projektu oraz do podpisania i realizacji 

umów na wzór kontraktu socjalnego dla 100 osób. 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie 

ul. Kazimierza Wielkiego 7A 

63-300 Pleszew 

NIP 617 195 96 98 REGON 250946278 

tel.: 62 742 01 61 

email: scrpleszew@gmail.com 
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno 

– zawodowej dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników projektu oraz 

podpisanie i realizacja umów na wzór kontraktu socjalnego (aktywizacja i integracja 

społeczna) – 100 uczestników projektu „Rozwiń swoje możliwości!” nr projektu 

RPWP.07.01.02-30-0031/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) (Oś 
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priorytetowa 7: Włączenie społeczne 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2: 

Aktywna integracja – projekty konkursowe) 

 

 

2. Kategoria dostawa/usługi 

Usługi  

 

3. Nazwa i kod CPV 

85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji 

społeczno – zawodowej dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników projektu 

oraz podpisanie i realizacja umów na wzór kontraktu socjalnego (aktywizacja  

i integracja społeczna) – 100 uczestników projektu „Rozwiń swoje możliwości!” nr 

projektu RPWP.07.01.02-30-0031/18, współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 

2014+) (Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne 7.1: Aktywna integracja, 

Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe). 

2. Wsparciem pracownika socjalnego zostanie objętych 100 uczestników projektu, 

którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 - 64 lata 

zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego (w tym osoby doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, osoby 

z niepełnosprawnością, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, osoby korzystające 

z POPŻ). Praca socjalna prowadzona przez pracownika/ów socjalnego/ych będzie 

miała charakter indywidualny. Wymiar godzin indywidualnej pracy z każdym 

uczestnikiem projektu wynosił będzie w przypadku osoby odbywających staż 

maksymalnie 22 godziny, natomiast w przypadku osoby nie odbywającej stażu 

maksymalnie 16 godzin. Łączna ilość osób objętych wsparciem to 100, z czego 40 

osób będzie odbywało staż.  Łączna maksymalna ilość godzin wsparcia dla 

wszystkich uczestników to  1 840 godzin. Ilość godzin może ulec zmniejszeniu. 

Przez godzinę należy rozumieć 60 minut.  

3. Celem pracy socjalnej jest opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno 

– zawodowej dostosowanej do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Projekt 

oferuje zindywidualizowane, kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby 

uczestnika projektu, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych 

rodzajów usług aktywnej integracji. Dla każdego uczestnika projektu zostanie 
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opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. Każdy uczestnik projektu przed 

rozpoczęciem wsparcia podpisze umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego 

obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji, która będzie zawierać 

wszystkie elementy kontraktu socjalnego określone w ustawie  

o pomocy społecznej. Kontakty zostaną zawarte między pracownikiem socjalnym  

a uczestnikiem projektu. Umowa będzie określać sposób wsparcia działań uczestnika 

projektu przez pracowników socjalnych oraz mobilizować uczestników projektu do 

podjęcia aktywnej integracji, Kontrakt będzie uwzględniał indywidualne potrzeby 

i predyspozycje uczestnika projektu. Celem pracy pracownika socjalnego będzie 

pomoc uczestnikowi projektu w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie aktywności 

i samodzielności życiowej i / lub zawodowej. 

4. Pracownik/cy socjalni powinni posiadać wykształcenie, o którym mowa w art. 116 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zgodnie z zapisami 

ww. artykułu pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej 

jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 

3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 

a) pedagogika, 

b) pedagogika specjalna, 

c) politologia,  

d) polityka społeczna, 

e) psychologia, 

f) socjologia, 

g) nauki o rodzinie 

oraz posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej pracownika 

socjalnego i / lub w jednostkach pomocy społecznej. Uwaga! Łączna ilość godzin 

pracy pracownika socjalnego w ramach wszystkich umów o pracę i umów 

cywilnoprawnych nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie! Praca socjalna 

musi być wykonana przez  pracowników socjalnych wskazanych przez Wykonawcę 

na  etapie składania ofert (w załączniku nr 3). Ewentualna zmiana pracownika 

socjalnego wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

5. Pracownik socjalny powinien posiadać doświadczenie zawodowe w dziedzinie 

pomocy społecznej oraz minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej 

pracownika socjalnego i / lub w jednostkach pomocy społecznej. 

6. Miejsce świadczenia usługi: pracownicy socjalni będą świadczyć usługę w lokalach 

zapewnionych przez Zamawiającego (Wykonawca nie poniesie żadnych kosztów 

związanych z ich wynajęciem) na terenie Województwa Wielkopolskiego. 

7. Praca socjalna będzie miała charakter indywidualny i odbywać się będzie nie później 

niż w terminie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego (chyba że w formularzu ofertowym Wykonawca wskaże krótszy 
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termin). Grafik spotkań na kolejny miesiąc będzie zgłaszany przez Zamawiającego 

co najmniej z 4 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem (chyba że w formularzu 

ofertowym Wykonawca wskaże krótszy termin - czas reakcji osoby / osób 

wyznaczonej / wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia). 

8. Obowiązki wybranego Wykonawcy względem Zamawiającego: 

a) opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej 

dostosowanej do potrzeb i możliwości dla 100 uczestników projektu; 

b) przygotowanie i podpisanie umów na wzór kontraktów socjalnych dla 100 

uczestników projektu zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego;  

c) realizacja kontaktu i indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej; 

d) weryfikacji i modyfikacji poszczególnych etapów realizacji kontaktów; 

e) prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez 

Zamawiającego; 

f) prowadzenia dokumentacji ze spotkań, umowy na wzór kontaktu socjalnego, 

karty pracy z uczestnikami projektu dla każdego uczestnika, miesięczną 

ewidencję godzin; 

g) przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji  

o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju 

zaległości; 

h) przedłożenia, w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni 

wszystkich dokumentów potwierdzających udzielone wsparcie; 

i) wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć: 

a. rozprowadzania wśród uczestników materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego, 

b. zbierania od uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa 

w zajęciach (zaświadczenia i oświadczenia), 

c. oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie 

z zasadami WRPO 2014+ Województwa Wielkopolskiego 

9. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i przygotowaniem - 

w tym koszty wydruku i powielania oraz zakupu papieru do drukarek i ksero - 

wszelkiej dokumentacji z zajęć (w tym m. in. związanych z umów na wzór 

kontaktów socjalnych oraz ich modyfikacji  dla każdego uczestnika, dokumentacji, 

która potwierdza uzyskane wsparcie oraz dokumentacji zakresie planowania ścieżki 

reintegracji społecznej i zawodowej itp.). 

11. Zamówienie składa się z jednej części. 
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III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. Wiedza i doświadczenie:  

Pracownik/cy socjalni powinni posiadać wykształcenie, o którym mowa w art. 116 ust. 

1ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zgodnie z zapisami ww. 

artykułu pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden 

z niżej wymienionych warunków: 

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 

3) do dnia 31grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 

a) pedagogika, 

b) pedagogika specjalna, 

c) politologia,  

d) polityka społeczna, 

e) psychologia, 

f) socjologia, 

g) nauki o rodzinie 

oraz posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej pracownika 

socjalnego i / lub w jednostkach pomocy społecznej.  

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: 

 Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony  

załącznik „Oświadczenie wykonawcy”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

zapytania 

 Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony 

załącznik: „Doświadczenie zawodowe”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

zapytania. Do wykazu „Doświadczenie zawodowe” należy ponadto dołączyć 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunku doświadczenia w pracy zawodowej. 

 

 

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobą / 

osobami, które posiadają kwalifikacje określone przepisami prawa. Pracownicy socjalni 

powinni posiadać kwalifikacje i kompetencje umożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie wsparcia. Pracownicy socjalni powinni posiadać wykształcenie 

uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiadać min. 2-

letnie doświadczenie w pracy zawodowej pracownika socjalnego i / lub w jednostkach 

pomocy społecznej. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: 

 Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony  

załącznik „Oświadczenie wykonawcy”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

zapytania 
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 Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony 

załącznik: „Oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia pracowników 

socjalnych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania. Do wykazu 

„oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia pracowników socjalnych” należy 

doręczyć kserokopię (poświadczoną „za zgodność z oryginałem”) dokumentu 

pracownika socjalnego potwierdzającego posiadanie wykształcenia upoważniającego 

do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia - którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zapytania – od każdej osoby 

wykazanej w załączniku nr 3 „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego 

wykształcenia pracowników socjalnych”  należy dołączyć do zapytania ofertowego. 

 

Uwaga!  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji doświadczenia posiadanego 

przez pracowników socjalnych po wybraniu oferty. Weryfikacja doświadczenia 

pracowników socjalnych będzie się odbywać na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez Oferenta potwierdzających posiadanie przez pracowników 

socjalnych min. 2-letnie doświadczenia zawodowego. Poprzez 2-letnie 

doświadczenie zawodowe należy rozumieć wykonywanie czynności pracownika 

socjalnego lub pracownika jednostek pomocy społecznej na podstawie stosunku 

pracy lub umowy cywilno – prawnej przez okres co najmniej 2 lat (wymaga się, 

aby Wykonawca wykazał, że świadczył jakiekolwiek czynności pracownika 

socjalnego i / lub pracownika jednostek pomocy społecznej w każdym miesiącu 

wykazywanym jako 2-letnie doświadczenie zawodowe – Wykonawca natomiast 

nie musi wykazywać, iż wykonywał czynności pracownika socjalnego lub 

pracownika jednostek pomocy społecznej w sposób ciągły, tj. nieprzerwanie przez 

okres 2 lat). 

2. Wsparcie muszą być prowadzone  przez pracowników socjalnych wykazanych  

w załączniku   nr 3  przez Wykonawcę na etapie składania ofert. Ewentualna 

późniejsza zmiana pracownika socjalnego wymagać będzie pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Łączna ilość godzin pracy pracownika socjalnego w ramach 

wszystkich umów o pracę i umów cywilnoprawnych nie może przekraczać 276 

godzin miesięcznie!   

 

3. Dodatkowe warunki: 

 

Brak 
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IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony: 

Dorota Olejniczak, e-mail: scrpleszew@gmail.com 

2. Miejsce składania ofert – biuro Zamawiającego - Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, 

ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew 

3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do 

niniejszego zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego wykształcenia 

pracowników socjalnych 

 Załącznik nr 4 – Doświadczenie zawodowe (dotyczy tylko doświadczenia 

zawodowego w ciągu ostatnich 5 lat licząc od upływu terminu na składanie ofert)  

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dzień 

otwarcia ofert  

 Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

 Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 Załącznik nr 8 - Klauzula RODO 

4. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie wymienione w ust. 3 załączniki 

(za wyjątkiem załącznika nr 5, który nie jest obligatoryjny – niewypełnienie 

powyższego oświadczenia będzie skutkowało przyjęciem oświadczenia  

o niezatrudnianiu osób niepełnosprawnych na umowę o pracę; ponadto załącznik nr 7 

„Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” powinien być wypełniony 

odrębnie przez każdą osobę wykazaną w załączniku   nr 3 „Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące posiadanego wykształcenia pracowników socjalnych”) oraz wzór umowy 

(stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego). Do wykazu 

„oświadczenie dotyczące posiadanego wykształcenia pracowników socjalnych” 

(załącznik nr 3) należy doręczyć kserokopię (poświadczoną „za zgodność z 

oryginałem”) dokumentu pracowników socjalnych potwierdzającego posiadanie 

wykształcenia. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą w formie pisemnej na adres 

biura Zamawiającego: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 

7A, 63-300 Pleszew; oferta powinna być doręczona w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: „Dotyczy pracy socjalnej”.  

5. Oferta musi być złożona do dnia 18 października 2019 roku do końca dnia. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
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9. Do upływy terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci, którzy 

złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz 

dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

10. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 

11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. 

12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego 

na składanie ofert. 
 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych w punkcie III warunków udziału 

w postępowaniu, każda ważna i kompletna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:  

 

1. Opis sposobu obliczania kryterium CENA (waga 60 %) – max. 60 pkt. 

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez 

Wykonawcę cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia.  

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 : C0) x 60 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert, 

C0 – cena brutto obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena 

wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

2. Opis sposobu obliczania kryterium SPOŁECZNE  (waga 20%) – max 20 pkt. 

W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniać, czy Wykonawca zatrudnia 

osobę niepełnosprawną  

Punkty przyznawane za kryterium SPOŁECZNE: 

Za zatrudnienie minimum 1 osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę (pełen etat) na 

dzień otwarcia ofert – 20 pkt. 

Zamawiający oceniać będzie ww. informacje na podstawie załącznika nr 5 – 

„Oświadczenie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert”. 

Niewypełnienie powyższego oświadczenia będzie skutkowało przyjęciem 

oświadczenia o niezatrudnianiu osób niepełnosprawnych na umowę o pracę.  

3. Opis sposobu obliczania kryterium „Czas reakcji osoby / osób wyznaczonej / 

wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (waga 20%)  – maks. 20 

pkt.  
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Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia praca socjalna odbywać się będzie nie 

później niż w terminie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego (chyba że w formularzu ofertowym Wykonawca wskaże krótszy 

termin).  

Zamawiający przyzna punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu 

ofertowym odbycie pracy socjalnej w terminie krótszym, na następujących  zasadach: 

1) przeprowadzenie pracy socjalnej w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od 

momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 5 pkt.  

2) przeprowadzenie pracy socjalnej w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od 

momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 10 pkt. 

3) przeprowadzenie pracy socjalnej w terminie nie późniejszym niż 1 dzień roboczy 

od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego – 20 pkt. 

Wykonawca, który nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu reakcji otrzyma 0 

pkt. i zobowiązany będzie przeprowadzić pracę socjalną w terminie nie późniejszym 

niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.  

 

Informacje dodatkowe: 

a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie.   

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
 
 

VI. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA OFERENTA LUB ODRZUCENIA OFERTY 
 

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO; 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 1, 
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Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, którego treść jest ujęta 

w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Oferta nie zawierająca załączniku nr 1 nie będzie rozpatrywana.  

4. Ponadto w niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;  

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych załączników oraz 

kserokopii dokumentów potwierdzających treść załącznika nr 3 i potwierdzających 

załącznik nr 4. Oferta zostanie również odrzucona, gdy wykonawca w formularzu 

ofertowym nie poda ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę 

jednostkową za 1 godzinę świadczenia usług;  

c) przedstawi nieprawdziwe informacje;  

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

 

VII. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

Termin przeprowadzenia pracy socjalnej: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

roku. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu 

ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 

ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet 

projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie 

wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni 

postępowanie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez 

ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

5. Po wyborze wykonawcy w wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniony 

w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć 

kserokopię dokumentu (poświadczonego „za zgodność z oryginałem”) potwierdzającego 

zatrudnienie minimum 1 osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę (pełen etat) na dzień 

otwarcia ofert (o ile Wykonawca złożył oświadczenie o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych na dzień otwarcia ofert, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania). 

6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy (wzór umowy 

stanowi załącznik nr 6) z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego 

umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. 
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7. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub 

wyjaśnienia treści złożonych ofert. 

8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku 

rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 

słownie. 

9. Warunki zmiany umowy: wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia 

niniejszego postępowania wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

10. Zamawiający zastrzega sobie, że termin zadawania pytań dot. niniejszego zapytania 

ofertowego, na które Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi, upływa z dniem 14 

października 2019 roku. Pytania zadane po tym terminie Zamawiający pozostawi bez 

rozpoznania.  

 

 

 

 

 

 

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

                   Wiceprezes Paweł Przybył                             Prezes Grażyna Kaczmarek   
  


