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OGI-,,OSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM OF'ERTOWYM NIEOGRANICZONYM

NA SWIADCZENIE USI,UG PSYCHOLOGA

Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku og\asza

przetargpisemny ofertowy nieograniczony na Swiadczenie uslug psychologa w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego: Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Szczecinku. adres: ul. wiatracznal, T8-400 szczecinek.

2. Tryb udzielenia zam6wienia:
Postgpowanie o udzielenie zam6wienia jest prowadzone w trybie przetatgu na podstawie art.

701 Kodeksu cywilnego.

WartoSi zam6wienia nie przekraczakwoty okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zam6wienpublicznych (Dz. IJ.22018 r. poz. 7986 ze zm.).

Miejsce publikacji zapytania ofertowego strona internetowa Zamawiaj4cego

www.pcpr.szczecinek.pl, www.pcpr.szczecinek.ibip.pl

3. Opis przedmiotu zam6wienia:
1) Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug psychologa w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, w nastgpuj4cych zakresach (czg5ciach):

a) czry,Sc r - PRZEPROWADZANTE ocEN syruAcJr DZTECIUMIESZCZONYCH
w RODZINACH ZAST4PCZYCH ORAZ W RODZINNYCH DOMACH
DZIBCKA;

b) CZ\SC TT _ ZAPEWNIENIE BADAN PSYCHOLOGICZNYCH KANDYDATOM
DO PELNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTF,PCZEJ LUB PROWADZENIA
RODZTNNEGO DOMU DZTECKA ORAZ FUNKCJONUJACYI\{ RODZINOM
zASTqpCZyM r OSOBOM PROWADZACYM RODZTNNE DOMY DZTECKA.

c) c,znsc IIr PROWADZENTE poRADNrcrwA r TERAPIT RODZTNNEJ
W RAMAC H DZIAL ALNO ScI PCPR;

d) czrySc rv - PROWADZENIE poRADNrcrwA r rERAPrr w RAMACH
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.

2) Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia oraz zakres obowi4zk6w odnosz4cy sig do

przedmiotu zam6wieni a, znajduje sig we wzorze umowy, stanowi4cym zaNqcznik nr 9

do ogloszenia o przetargu;

3) Przedmiot zam6wienia przez caly czas trwania umowy jest obowiqzany w danym

zakresie wykonywai osobiScie ten sam psycholog, spelniaj4cy wymagania okreSlone

w pkt 5 ogloszenia o przetargu;

4) Zamawiaj4cy nie dopuszczaNqcznego skladania ofertprzez kilku Wykonawc6w;
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5) Zamawiaj4cy dopuszcza mozliwoSi zawarcia um6w z kilkoma oferentami w zakresie
czgSci II zam6wienia ze wzglgdu na duly zakres zadah.

4. Oferty czgsciowe:
Zamawiaj4cy dopuszc za skNadanie ofert czgsciowychnakaad4 czESC zamowienia odrgbnie.

5. Wymagania:
1) kt6re Wykonawca jest obowi4zany spelnid w stosunku do kaidej czgsci

zam6wienia:
a) wyksztalcenie: dyplom ukofrczenia studi6w II stopnia na kierunku psychologia.

Osoby, kt6re ukoriczyNy studia przed wejSciem w Zycieustawy z dnia27 lipca2005r.
Prawo o szkolnictwie wyZszym (Dz.rJ. z 2017 r. poz. 2lg3 ze zm.) powinny
legitymowa6 sig ukoriczeniem odpowiednich jednolitych studi6w magisterskich
w zakresie psychologii,

b) posiadanie pelnej zdolnoSd do czynnoSci prawnychorazkorzystanie zkoruystanie
z pelni praw pub li czny ch,

c) posiadanie co najmniej 5-letniego stazupracy na stanowisku psychologa,
d) posiadanie co najmniej 3-letniego stahu pracy w instytucjach lub plac6wkach

realizuiqcych zadania na rzecz dziecka lub rodziny. StaZ pracy wymieniony
w niniejszym przepisie mohe byc zbiehny ze staaem pracy, o kt6rym jest mowa
w pkt I lit ,,Q", pod warunkiem, 2e z rodzaju stanowiska lub zakresu czynnoSci
wynikai bgdzie,Ze chodzi o sta? pracy,o kt6rym jest mowa w niniejszym przepisie,

e) niekaralnoSi prawomocnym wyrokiem sqdu zaumySlne przestgpstwo lub umySlne
przestgpstwo skarbowe,

D wypelnianie obowi4zku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowi4zek
w stopniu do Wykonawcy wynika ztl4tiuegzekucyjnego,

g) Wykonawca nie jest lub nie byl pozbawiony wNadzy rodzicielskiej oraz wladza
rodzicielska nie jest lub nie byla mu zawieszonaani ograniczona;

2) kt6re Wykonawca jest obowiqzany spelni6 w stosunku do okreslonych czgsci
zam6wienia:

a) w stosunku do zadania okreSlonego w czgS6 II wymienionej w pkt 3 ppkt 1 lit ,,b,'
o gloszenia o przetar gu:

posiada6 wyksztalcenie psychologiczne w zakresie psychologii klinicznej ;
b) w stosunku do zadaniaokreSlonego w czgS6 III wymienionej w pkt 3 ppkt 1 lit,,c,,

ogloszenia o przetargu:

sta?pracy co najmniej w 3 latach kalendarzowych, liczonych od dnia I stycznia
do 31 grudnia danego roku,przez okres nie kr6tszy niZ 4 miesi4ce w ka2dym
roku kalen darzowym, p o le gaj 4cy na pr acy z r o dzin4;

c) w stosunku do zadania okreSlonego w czgsci IV wymienionej w pkt 3 ppkt I lit,,d,'
ogloszenia o przetar gu:

sta?pracy co najmniej w 3 latach kalendarzolvych liczonych od dnia I stycznia
do 31 grudnia danego roku,przezokres nie kr6tszy niz 4 miesi4ce w danym roku
kalendarzowym, polegaj 4cy na interwe ncji l<ry zysowej lub przeciw dzialaniu
uzaleznieni o m lub pr zeciw dzialaniu przemo cy w ro dzini e.



3) Przez sta?pracy, o kt6rym jest mowa w ppkt 1 i 2,

a) w stosunku do staZu pracy wymienionego w ppkt 1- rozumie sig okres zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy lub okres Swiadczenia ustrug na podstawie umowy

cywilnoprawnej,
b) w stosunku do staZu pracy wymienionego w ppktZ - rozumie sig okres zatntdnienia

na podstawie stosunku pracy, okres Swiadczenia uslug na podstawie umowy

cywilnoprawnej, okres porozumienia w sprawie wolontariatu lub okres powolania

do zespolu interdyscyplinamego ds. przeciw dzialania przemocy w rodzinie ;

W celu potwierdzenia,2e Wykonawca spetrnia warunki:

a) o kt6rych mowa w ppkt 7 lit,,a" - Wykonawcajest obowi4zany ptzedNoayc dyplom

ukoriczenia studi6w II stopnia na kierunku psychologia. Osoby, kt6re ukoriczyLy

studia przed wejSciem w Zycie ustawy z dnia 27 lipca 2005t. Prawo

o szkolnictwie v,ryZszym (Dz.U. 22017 t. poz.2183 ze zm.) przedstawiaj4 dyplom

ukoriczenia odpowiednich jednolitych studi6w magisterskich w zakresie

psychologii,

b) o kt6rych mowa w ppkt 2lit ,,a" tiret 1 - Wykonawca jest obowi4zany przedlo?y('

dyplom ukoticzenia studi6w na kierunku p sycholo gi a khniczna,

c) o kt6rych mowa w ppkt 1 lit ,,c" i ,d" oraz o kt6rych mowa w ppkt 2Iit ,,b" tiret 1

i ppkt ,,e" tiret 1 - Wykonawca jest obowiqzany przedNoty' dokumenty

potwierdzaj qce, 2e Wykonawca posiada wymagany sta? pracy, dokumenty te

powinny wskazywai, 2e rodzaj czynnoSci wykonywanych w ramach powyZszego
' sta1u pracy miat bezpoSredni zwiqzek z zagadnieniem, kt6rego dotyczq.

Dokumentami tymi s4:

w odniesieniu do stosunku pracy - Swiadectwo pracy, a jeheli umowa o pracA

trwa, umowa o pracg i zalwiadczenie pracodawcy lub oSwiadczenie oferenta

o trwaniu umowy. PowyZszy stul pracy mohe r6wnie2 zostal potwierdzony

za1wiadczeniem wystawionym przez pracodawca, okreSlaj4cym czas i todzai

pracy wykonywa nej przez Wykonawca,

w odnie sieniu do umowy zlecenia - umowa zlecenia, kt6r a zostil.a zakonczota,

a je1eli umowa zlecenia trwa, dodatkowo zaSwiadczenie zleceniodawcy lub

oSwiadczenie oferenta o trwaniu umowy. PowyZszy sta? pracy mohe r6wnie2

zostaf potwierdzony zaSwiadczeniem wystawiony m przez zleceniodawc9 lub

intry upowaZniony podmiot, okreslaj4cym czas i rodzaj czynnoSci

wykonywan y ch Przez WYkonawca,

w odniesieniu do wolontariatu porozumienie wraz z pisemnym

za1wiadczeniem o wykonywaniu zadaf przez wolontariusza, o kt6rym jest

mowa w art. 44 ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o dzialalnoSci

poZytku publicznego i o wolont ariacie (Dz. U . z 2018 r., poz. 450 ze zm'),

do zespolu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziahaniaprzemocy w rodzinie - akt

powolania pIzez w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku

odwolania z v,rylej wymienionego zespotu, nalely doLqczy(, stosowny akt

odwolania. PowyZszy staz pracy mohe r6wnie2 zosIal potwierdzony

za1wiadczeniem wystawionym przez upowazniony podmiot, okre6laj 4cym czas

powolania Wykonawcy do zespotru interdyscyplinarnego'

4)



Ocena spelnienia warunk6w udziaht w postgpowaniu

spelnia - nie spelnia, w oparciu o zlohone dokumenty.

Z tresci zalqczonych dokument6w i oSwiadczeri

2e Wykonawca spelnia wyzei wymienione warunki.

zostanie dokonana wg formuly

musi wynikad jednoznacznie,

6. Wymagane dokumenty i oSwiad czenia:

1) Formularz ofertowy, wypetrniony i podpisany ptzez Wykonawcq - zal4cznik nr 1;

2) CY (wraz z numerem telefonu kontaktowego);

3) Kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie, staz pracy na stanowisku

psychologa, staZ pracy w instytucjach lub plac6wkach realizui1cych zadania na rzecz

dzieckalub rodziny, okres dziaNalnofici polegaj4cej naporadnictwie lub terapii rodzinnej

oraz okres dziaNalno!;ci polegaj4cej na interwencji kryzysowej lub przeciwdzialaniu

uzaleZnieniom lub przeciwdziaNaniu przemocy w rodzinie (poSwiadczone ptzez

kandydata za zgodnoSf z ory ginalem) ;

4) Oswiadczenie kandydata zawierajqce zgodg na przetwarzanie danych osobowych dla

potrzeb procesu rekrutacji (w oryginale), znl1cznik nr 2;

5) Oswiadczenie kandyd ata, 2e nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du za umySlne

przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe (w oryginale), zal1cznik nr 3;

6) Oswiadczenie kandydata o posiadaniu pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz

o korzystaniu z pelni praw publicznych (w oryginale),zal4cznik nr 4;

7) Oswiadczenie o wypelnianiu obowi4zku alimentacyjnego, (w oryginale),zalqczniknr

f,:

8) Oswiadczenie o niepozbawieniu wladzy rodzicielskiej, jej zawieszeniu lub

ograniczeniu, (w oryginale), zalqczniknr 6,

Termin realizacji zam6wienia: od dnia 01 stycznia2019 r. do 31 grudnia2019 r. '

Szczeg6lowe wymagania Swiadczenia uslugi:

Usluga bgdzie Swiadczona w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innym

miejscu, oraz w terminach, wskazanych przez Zamawiajqcego. Zamawiai4cy zapewni

nieodptratnie pomieszczenia do Swiadczenia uslug, wraz z niezbgdnym wyposaheniem

i dostgpem do medi6w.

9. Forma Swiadczenia uslug: Umowa cywilnoprawna (umowazlecenia).

10. Spos6b przygotowania oferty:
1) W niniejszym postgpowaniu, za wyj4tkiem oferty wtaz z zalqcznikami, wszelkie

oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oruz informacje przekazywane bgdE faksem na

nr 947137101 lub drog4 elektronicznE na adres email: pcprszczecinek@wp.pI, ptzy

czymzawsze dopuszczalna jest forma pisemna;

2) Wykonawca moae zwr6ci6 sig do Zamawiajqcego o wyjaSnienie treSci ogloszenia

o przetargu. Zamawiaj1ey niezwlocznie udzieli wyj a6nieri nie p6zniej niL na 2 dni przed

uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaSnienie tre6ci

n

8.



ogloszenia o przetargu wptrynie do Zamawiaj4cego nie p6zniej niz do korica dnia,
w kt6rym uplynie polowa Wznaczonego terminu skladania ofert;
Do kontaktowania sig z Wykonawcami, Zamawiajqcy upowa2nia: JoannE Herrmann tel.
947 137 106, fax. 947 137 l0I;
Ofertg naleLy umieScii w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

,,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek"
oraz dopiskiemz prawym dolnym rogu koperty:

,,Oferta na Swiadczenie uslug psychologa"
UWAGA: Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzenia wynikaj4ce
z nieprawidlowego oznakowania opakowania lub braku ktorejkolwiek informacji podanych
w niniejszym punkcie;
5) Oferta powinna zostal sporuqdzona w formie pisemnej, czT1elnie, w jgzyku polskim.
6) Do oferty Wykonawca zalqcza wymagane dokumenty wymienione w ogloszeniu

o przetargu;

7) Oferta musi byd podpisana przez Wykonawca lub osobg/osoby posiadaj4ce

pelnomocnictwo;

8) Podpis nale?y zNoZy(, w spos6b umoZliwiaj4cy identyfikacjg osoby skladaj4cej go,tzn.
czytelny podpis zawieraj4cy imig i nazwisko lub opatrzony pieczgci4 imienn4.

9) W przypadku, gdy ofertg podpisuje osoba posiadaj4ca pelnomocnictwo, musi ono

zawieral zakres pelnomocnienia;

10) W przypadku zlo?eniakopii pelnomocnictwa - musi ono byi potwierdzone DzazgodnoS6
z ory ginaNem" ptzez Wykonawcg ;

11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem i zNoaeniem oferty;
12) Wykonawcamohe zloLy(, tylko jedn4 ofertg;
l3)Zaleca sig, aby:

a) ewentualne poprawki i skreSlenia lub zmiany w tekScie oferty (iw zalqcznikach do

oferty) byly parafowane przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania
Wykonawcy lub posia dajqc1 Pelnomocnictwo,

b) ka2da zapisana strona oferty (vnaz z zaN4cznikami do oferty) byla parafowana

i ponumero w ana kolej nymi numerami,

c) kartki oferty byly spigte.

14)WykonawcamoZe przed uptrywem terminu skladania ofert zmienid lub wycofad ofertg.

O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nale?y pisemnie powiadomi6
Zamawiajqcego, przed uplywem terminu do skladania ofert. Pismo nale?y zlotyd
w kopercie oznaczajqc odpowiednio ,,zmiana ofertyl wycofanie oferty na Swiadczenie

uslug psychologa";

15) Ofertg zNoAonq po terminie skladania ofert Zamawiajqcy odrzuca sig bez otwierania.

11. Miejsce i termin zloilenia oferty:
Ofertg zloLyt nale?y w formie pisemnej osobiScie w sekretariacie jednostki w godzinach od

800 do 1500lub przesladna adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 78-400 Szczecinek

3)

4)



ul. WiatracznaT,w terminie do godz. 1500 dnia 12.12.2018 r. W przypadkuAohenia oferty

za poSrednictwem operatora pocztowego,liczy sig data wplyu'u oferty do Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie.

12. Odrzucenie oferty Wykonawcy:
Oferta zostanie odrzucona zniniejszego postqpowania w przypadku:

1) zlozenia oferty po uplywie terminu do skladania ofert;

2) zloLenta oferty ptzez wykonawcg, kt6ry nie spelnia wymog6w okreSlonych

w ogloszeniu;

zNo1enia oferty o wartoSci przekraczajqcej kwotg, kt6r4 zamawiaiqcy zamierza

przezfiaczy| na realizacjg zam6wienia (kwotg tg Zamawiaj1cy poda do wiadomoSci

Wykonawc6w przed przyst4pieniem do otwarcia ofert);

nie spelnienia ptzez Wykonawcg wymog6w formalnych warunk6w udzialu

w postgpowaniu, w tym nie dol4czono do niej wymaganych dokument6w lub

oSwiadczeri,h1b zloaenia ich w formie innej niZ przewidziana w ogloszeniu o ptzetargu;

niezgodnoSci oferty z niniejszym zapytaniem;

rfo1enia przez Wykonawc1 razqco niskiej ceny w stosunku na rcalizacjq przedmiotu

zam6wienia. Ocena raZ4co niskiej ceny naIe?y do Zamawiajqcego, kt6ry dokonuje oceny

w oparciu o doSwiadczenie wynikaj4ce ze zlecania przez Zamawiajqcego uslug

o podobnym charukterue.

3)
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13. Kryteria oceny ofert:
1) Zamawiaj1cy dokona oceny niepodlegaj4cych odrzuceniu ofert analizuj4c je w spos6b

odrgbny w odniesieniu do kaadej z poszczegolnych czlerech czg6ci zam6wienia

wynikaj4cy ch z ogloszenia o przetargu na podstawie nastgpuj4cych kryteri6w:

a) Cena - 50%o,

b) Stazpracy na stanowisku psychologa

w przypadku czE(ici I i II wymienionej w pkt 3 ppkt 1 lit ,,a" i ,,b" ogloszenia

o przetargt-20Yo,
w przypadku czgsci III i IV wymienionych odpowiednio w pkt 3 ppkt I lit ,,c"

i ,,d" ogloszenia o Przetatgu- l0%.

c) StaZ pracy w instytucjach lub plac6wkach rcalizujqcych zadania na rzecz dziecka

lub rodziny:

w przypadku czgsci I i II wymienionej w pkt 3 ppkt 7 lit ,d' i ,,b" ogloszenia

o przetargu -30o ,

w przypadku czESci III i IV wymienionych odpowiednio w pkt 3 ppkt 1 lit ,,c"

i ,,d" ogtroszeniao Przetargu-20%.
d) Wprzypadku czgSciIII iIVwymienionychodpowiedniowpkt3 ppkt 1lit,,c" i,,d"

ogloszenia:

odpowiednio sta? pracy polegaj4cy na poradnictwie lub terapii rodzinnej albo

staiz pracy polegaj4cy na interwencji kryzysowej lub przeciwdzialaniu

uzalehnieniom lub przeciwdzialaniu pfzemocy w rodzinie -20o ,

2) kryterium ceny:



a) kaadaoferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

cenazamfwienia brutto oferfy znajniLsz4cenq lcena zam6wienia brutto oferty
badanej x 50 pkt

b) podczas oceny ofert maksymaln4 iloSd punkt6w tj. 50 pkt. otrzyma ofertaznajni?szq

cen4. Pozostale oferty otrzymajq odpowiednio mniejsz4 iloSd punkt6w,

c) obliczenia bgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku,

d) cena ofertowa powinnabyf wyrulona w PLN niezalelnie od wchodz4cych w jej

sklad element6w i powinna by6 skalkulowana w ten spos6b, aby obejmowala

ws zystkie ko szty zwi4zane z r e alizacj q zam6wieni a.

kryterium stalupracy:
a) kahdej ofercie, odpowiednio do udokumentowanych ptzez Wykonawca,

pr zy zrraw ania j e st Iiczb a punkt6w.

b) dla ustalenia stuhu pracy bierze sig pod uwagg czas trwania stosunku pracy lub

umowy cywilnoprawnej lub trwania wolontariatu, oraz czas pozostawania

czlonkiem zespolu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziaNaniaprzemocy w rodzinie,

bezwzglgdu na iloS6 godzin. StaZ pracy przelicza sig w dniach,

c) w razie r6wnoczesnego trwania stuZu pracy Wykonawcy w kilku insQrtucjach,

sumuje sig wszystkie stale pracy niezalehnie od czasu ich trwania,

d) oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:

oferta z badanym staZem pracy I ofertaz najdluiszym stailem pracy x iloS6 pkt
(wedlug punktacji dla danego kryterium)

e) podczas oceny ofert maksymalnq iloSi punkt6w otrzyma oferta z naidlu?szym

staaempracy. Pozostale oferty otrzymajq,odpowiednio mniejsz4 iloSd punkt6w.

0 obliczenia bgd4 dokonywane do dw6ch miejsc po przecinku.

KaZdemu Wykonawcy przypisana zostanie suma punkt6w uzyskanych podczas oceny

jego oferty wedlug wszystkich kryteriow wymienionych w pkt 1.

Oferta, kt6ra otrzyma najwiEksz4 lqczn1 liczbg punkt6w zostanie uzrrana za

naj korzystniejszq i wybrana przez Zamawniqcego.

14. Zmiana warunk6w i odwolanie przetargu.

Zamawiaj1cy zastrzega sobie mo2liwoS6 :

1) Zmiany warunk6w przetargulub odwolaniuprzetargu bez podawaniaprzyczyn-ptzed

wplynigciem pierwszej oferty;

2) Odwolania przetargu:

a) jeaeli nqniasza zloaona oferta przel<racza kwotg, kt6rqZamawiajqcy zamierza

przeznaczy 6 na r e alizacjg z am6wieni a,

b) jezeli wyst4pila istotna zmiana okolicznoSci powoduj qca, 2e prowadzente

postgpowania lub wykonanie zam6wienia nie le?y w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo wczeSniej przewidzie(,,

c) jeZeli postgpowanie obarczone jest niemozliw4 do usunigcia wad4

uniemoZliwiajqcq zawarcie niepodlegaj 4cej uniewaznieniu umowy.

?)

4)

5)



15. Ogloszenie wynik6w postgpowania:

O wyniku postgpowania Zamawiaj4cy powiadomi zamieszczaj4c stosowne ogloszenie na

tablicy informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiatraczna 1, 78-400

Szczecinek, na stronie internetowej PCPR pod adresem www,pcpr,szczecinek.pl oraz na

stronie Biuletynu Informacji Publicznej PCPR pod adresem htttt://pcpr.szczecinek.ibip.pU.

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przezZa:nawiai1cego

stosownym pismem.

16. Wykaz zal4cznik6w do niniejszego zapytaniaz

Zal4cznikami do niniejszego zapytania s4 nastgpuj4ce wzory dokument6w:

l) Zalycznik nr 1 - Formularz oferty;
2) ZaN4cznik nr 2 - Oswiadczenie kandydata zawierajqce zgodg na przetwarzanie danych

osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji;

3) Zal1cznik nr 3 - Oswiadczenie kandydataLe nie bytr skazany prawomocnym wyrokiem

s4du za umySlne przestgpstwo lub umySlne przestgpstwo skarbowe ;

4) Zal4cznik nr 4 - Oswiadczenie kandydata o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych

oraz o korzystaniu zpelni praw publicznych;

5) ZaN4czniknr 5 - Oswiadczenie o wypelnianiu obowi4zku alimentacyjnego;

6) ZaN4cznik nr 6 - Oswiadczenie o niepozbawieniu wladzy rodzicielskiej oraz iej
zawieszeniu lub o graniczeniu;

7) Zalqcznikru 7 - Formularzv,rykaztjqcy kwalifikacje zawodowe Wykonawcy;

8) Zalqcznik nr 8 - Formularzvrrykazuj4cy sta?pracy Wykonawcy;

9) Zalqcznik nr 9 -Wz6r umowy;

l})Zalqcznik nr 10 - Klauzula informacyjna - RODO.

Rodzinie



Zalqczniknr 1

FORMULARZ OFERTY

1. Nanva i adres Zamawiaj?cego: Powiat Szczecinecki - Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie ul. Wiatraczna I,78-400 Szczecinek.

Opis przedmiotu zam6wienia: Swiadczenie uslug psychologa w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Nazrva i adres Oferenta:

NIP/PESEL.

Nr telefonu-faksu

3.

Adres e-mail...

Numer telefonu kontaktowego ..

4, Oferujg wykonanie zadafi w zakresie Swiadczenia uslug psychologa w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zgodnie z warunkami podanymi

w ogtoszeniu o przetargv oraz szczeg6Lowym opisem przedmiotu zam6wienia opisanym

we wzorze umowy stanowi4cym zaNqcznik nr 9 do ogloszenia o przelargu - z dnia
28.11.2018r. za cenei

a) CzqSCtz
Lp. Rodzaj uslugi Jednostka

miary
Cena brutto- Slownie cena brutto

1. Psycholog -
PRZEPROWADZANTE OCEN
SYTUACJI DZTECI
UMIESZCZONYCH W
RODZINACH ZAST4PCZYCH
ORAZ
W RODZINNYCH DOMACH
DZIECKA;

Przeprowadzenie

oceny sytuacji
jednego dziecka

b) cZ{sc rr:
Lp. Rodzaj uslugi Jednostka

miary
Cena brutto. Slownie cena

brutto
I Psycholog -

ZAPEWNIENID BADAN
PSYCHOLOGICZNYCH
KANDYDATOM DO PEI,NIENIA
FUNKCJI RODZINY
ZAST4PCZEJ LUB
PROWADZENIA RODZINNEGO
DOMU DZIECKA ORAZ
FUNKCJONUJ4CYM
RODZINOM ZASTEPCZYM I

Godzina pracy

z klientem



osoBoM PROWADZACYM
RODZINNE DOMY DZIECKA.

Lp. Rodzaj uslugi Jednostka
miary

Cena brutto* Slownie cena

brutto
1 Psycholog -

PROWADZENIE
PORADNICTWA I TERAPII
RODZINNEJ
W RAMACH DZIAI,ALNOSCI
PCPR

Godzina
poradnictwa/

terapii
(60 min)

d) IV:
Lp. Rodzaj uslugi Jednostka

miary
Cena brutto* Slownie cena

brutto
Psycholog -
PROWADZENIE
PORADNICTWA I TERAPII W
RAMACH INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

Godzina
poradnictwa/

terapii
(60 min)

f,.

6.

e) Cena brutto wymieniona w ust. I zawiera wszystkie koszty zwi4zane
zrealizacj1zadanianiezbgdne do jego wykonania w tym migdzy innymi (podatek VAT
lub w przypadku os6b fizycznych nie prowadzqcych dzialalnoSci gosp odarczej wszelkie
zaplanowane oraz niezaplanowane, a wynikaj4ce z obowiqzujqcych przepis6w podatki
oraz skladki ZUS ponoszone przez Zamawiajqcego oraz Wykonawc g, oraz ewentualny
koszt dojazdu do klienta.

0 Jako podstawg rozliczenia przyjmuje sig ceng jednostkow4 brutto zgodnie z cer1q
przedstawion? w ofercie Wykonawcy.

Deklarujg ponadto:
a) Wykonywanie uslugi w terminie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
b) GotowoSd do podjgcia wykonania ustugi w nienormowanych godzinach pracy, po

wczeSniejszym tzgodnieniu termin6w oraz czasu z Zamawiaj4cym.
OSwiadczam,ilez
a) Posiadam uprawnienia do wykonania okreSlonej dziaNalnofici lub czynnoSci, jezeli

przepisy prawa nal<Nadajq obowi4zek ich posiadania;
b) Posiadam niezbgdn4 wiedzE i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny do wykonania

zam6wienia;

c) ZnajdujE sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie
zam6wienia.

Miejscowo36, data Podpis oferenta lub osoby
ptzez nie go upowaznionej



ZaNqczniknr 2

FKA.332.05.2018.JH

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczna I

78-400 Szczecinek

OSWIADCZENIE

Wyra?am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych pruez administratora
danych osobowych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibq w Szczecinku
ul. Wiatraczna l, reprezentowane przez Dyrektora Malgorzatg Kubiak - Horniatko;
e-mail: pcprszczecinek@.wp.pl,teUfax:947137101. w celu przeprowadzeniarekrutacji.

Podaje dane osobowe dobrowolnie i oSwiadczam, Ze s4 one zgodne zprawdq.

ZapoznaNem(am) sig z treSci4 klauzuli informacyjnej (zal4cznik ff 8), w tym
zinformacj4 o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych orazprawie dostgpu
do treSci swoich danych i prawie ich poprawiania.

MiejscowoSc, dala Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie

l.

2.

3.



ZaNqczniknr 3

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek

oSwr.q,uczENrE

O6wiadczam, 2e nie bylam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umySlne
przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.

Miejscowo56, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie
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ZaN4czniknr 4

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek

oSwIADCZENIE

OSwiadczam, i2 posiadam peln? zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystam
z pelni praw publi czny ch.

Miejscowo36, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie

I
I
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ZaNaczniknr 5

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek

OSwIADCZENIE

OSwiadczam, 2e wypelniam obowi4zek alimentacyjny, kt6ry zostal na mnie naloaony na
podstawie tSrtulu wykonawczego pocho dzqcego lub zatwierdzonego przez s4d*
OSwiadczam,2e nie zostaL na mnie naNohony obowiqzek alimentacyjny na podstawie tytulu
wykonawczego pocho dzqcego lub zatwierdzonego przez s4d.*
*Niepotrzebne skreSli6.

MiejscowoS(,, data Podpis osoby skladaj 4cej
oSwiadczenie
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Zalqczniknr 6

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatracznal

78-400 Szczecinek

OSwIADCZENIE

OSwiadczam, 2e nie jestem i nie bylem/am pozbawionylawNadzy rodzicielskiej,
a takhe wladza ro dzi ciel ska ni gdy nie zo stala mi zawieszona ani o gr aniczona.

Miejscowo36, data Podpis osoby sktadaj qcej

oSwiadczenie



FKA.332.05.2018.JH

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ZaLacznikmT

terapig rodzin,
przeciwdzialanie

TabelanrL-ukoriczone
przeciwdzialanie p
uzaleZnieniom itp. - C LII.ilIiIV

*ldzief=Sgodzin

Wykonawca zobowiqzany jest zal4czy6 dowody potwierdzaj4ce, posiadane do6wiadczenie

dolqczajqc odpowiednie zaSwiadczenia, Swiadectwa bydL referencje (oryginaly lub czytelne

kserokopie potwierdzone za zgodnoSi z oryginal.em przez Wykonawca skladaj4cego ofertg)

- szczeg6Nowo ure gulowane w o glo szen iu przetar gu.

MiejscowoS6, data Podpis oferenta lub osoby
ptzez nie go upowaznionej

studiao szkolenia, kursy itp., obejmuj4ce
w rodzinie, interwencjg kryrysow4'

Nazwa studium, szkolenia,
kursu itp.



ZaNaczniknr 8

Wykonawca (Imig, nazwisko, adres, pesel)

Tabela nr 1 - staZ pracv na stanowisku

Tabela nr 2 - staZ pracy w instytucjach lub plac6wkach realizuj4cych zadania na rzecz

dziecka lub rodzinv - I.II.ilIiIV

STAZ PRACY

Pracod awca I Zamaw iaiqcy

Pracodawca I Zamawiaiqcy I
Korzystaj 4cy z wolontariatu/

Powoluj4cy do zespolu



Tabela nr 3 -staZ
Stanowisko/

zakres czynnoSci
Pracodawca/
Zamawiai4cy/

Korzystajqcy z wolontariatu/
Powoluj4cy do zespolu

Pracodawca/
Zamawiaiqcy/

Korzystaj 4cy z wolonta riatu/
Powoluj4cy do zespolu

Tabela nr 4 - staZ pracy polegaj4cy na poradnictwie lub terapii rodzinnej albo sta2 pracy
polegaj4cy na interwencji kryzysowej, przeciwdzialaniu uzaleZnieniom lub

rzeciwdzialaniu Drzemocv w rodzinie itp. - CZESC III i IV

SUMA

Wykonawca zobowiqzany jest zalqczy(, dowody potwierdzaj4ce, posiadane doSwiadczenie

dolqczajqc odpowiednie zaSwiadczenia, Swiadectwa bqdL referencje (oryginaly lub czytelne

kserokopie potwierdzofle zazgodnoSi zoryginaNemprzez Wykonawcg skladaj4cego ofertg)

- szczeg6lowo uregulowane w ogloszeniu przetargrJ.

iejscowoSd, data Podpis oferenta lub osoby
ptzez nie go upowaZnionej
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Zal1cznikrtr 9 (wz5r umowy)

UMOWA ZLECENIA Nr ....

zawarta w dniu ..... r. w Szczecinku pomigdry Powiatem Szczecineckim -
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, adres: ul. Wiatraczna l, 78-400 Szczecinek
zwanym w dalszej czgSci umowy ,rZamawiajAcym", reprezentowanym przez
pelnomocnika Dyrektora PCPR Ma\gorzatg Kubiak - Horniatko
a

rwan4/ym w dalszej treSci umowy

,rWykonawc4"

$1

Zamawiajqcy zleca a Wykonawca zobowiqzuje sig do Swiadczenia w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Szczecinku ustug psychologa, polegaj4cych na:

1) CZNSC I _ PRZEPROWADZANIE OCEN SYTUACJI DZTECI UMIESZCZONYCH
W RODZINACH ZASTEPCZYCH ORAZ W RODZINNYCH DOMACH DZTECKA
w nastgpuj4cy spos6b i wedlug nastgpuj4cych podstawowych zasad:

a) oceng sytuacji dzieci z terenu Powiatu Szczecineckiego, wskazanych przez

Zamawiajqcego zgodnie z ustaw4 z dnia 9 czerwca 20Il r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastgpczej (Dz. U. 22018 r. poz. 998 ze zmianami), kt6re umieszczone

zostaly w rodzinnej pieczy zastgpczej oraz rcdzinnych domach dziecka. Ocena

przeprowadzanabqdzie w miarg potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku ponizej

3 lat nie rzadziej niz co 3 miesi4ce a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niL co

6 miesigcy.

b) ocena przeprowadzanabgdzie w miarg potrzeb,jednak w przypadku dzieci w wieku
poniZej 3 lat nie rzadziej niL co 3 miesi4ce, aw przypadku dzieci starszych nie rzadziej
niz co 6 miesigcy,

c) Opinia przeprowadzanabEdzie w celu:

analizy stosowanych metod pracy z dzieckiemirodzin4;

analizy potrzeb umieszczenia dziecka w plac6wce dziaNaj4cej na podstawie

przepis6w o systemie o Swiaty, dzi alalno 5c i leczniczej ;

oceny zasadnoSci dalszego pobytu dzieckaw pieczy zastgpczej;

analizy zasadno6ci poszerzenia wsp6lpracy rodzinyl dziecka z poradnrq

psychologiczno - pedagogiczn4 lub inn4 poradni4 specjalistycznq, wsparcia przy
podj gciu specj ali styc znej ter apir

d) Zamawiajqcy szacuje dokonanie ok. ... .. ocen sytuacji dzieci w roku.*



2)

a)

CZ\SC II - ZAPEWNIENIE BADAN PSYCHOLOGICZNYCH KANDYDATOM DO
PEtr,NIENIA FLINKCJI RODZINY ZASTNPCZEJ LUB PROWADZENIA
RODZINNEGO DOMU DZIECKA ORAZ FUNKCJONUJ,{CYM RODZINOM
ZASTEPCZYM I OSOBOM PROWADZ,{CYM RODZINNE DOMY DZIECKA
w nastQpuj4cy spos6b i wedlug nastgpuj4cych podstawowych zasad:

Zaktes uslug psychologicznychw czgSci II obejmujg pracA w zakresie: przeprowadzenie
badari i sporzqdzenie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji i motpvacji
do pelnienia funkcji rodziny zastgpczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
w stosunku do kandydat6w oraz funkcjonuj4cych rodzin z terenu Powiatu
Szczecineckiego, wskazanychprzezZarnawiajqcego zgodnie z ustawq z dniag czetwca
20ll r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej (Dz. U. 22018 r. poz. 998 ze

zmianami).

Zamawiaj4cy szac;.sje dokonanie ok. ... ......godzin pracy z klientem w roku. *

CZNSC M PROWADZENIE PORADNICTWA I TERAPII RODZINNEJ
W RAMACHDZIAI-ALNOSCI PCPR w nastgpuj4cy spos6b i wedlug nastgpuj4cych
podstawowychzasad:

Swiadczenie uslug odbywa6 sig bgdzie nabiehqco, w miarg potrzeb, po uzgodnieniu
terminu oraz godziny porady lub terapii zZamawiaj4cym,
zakres uslug psychologa obejmuje pracA w zakresie:

zdiagnozowania potrzeb i problem6w klienta oraz wskazanie dalszych zaleceri do

ptacy,
psychologii pomagania dla rodzin z terenuPowiatu Szczecineckiego,

pracy z rodzinami i osobami dotknigtymi m.in. problemem przemocy

w rodzinie, problemami opiekuriczo -wychowaw czymi itp.,

prowadzenia poradnictwa i terapii dla os6b sprawuj4cych rodzinnqpieczg zastgpczq

i ich dzieci oruz dzieci umieszczonych w pieczy zastgpczej a takhe rodzic6w
biologicznych dzieci objgtych tq piecz1 i doroslych wychowank6w pieczy
zastEpczej;

poradnictwa zawodowego koordynator6w rodzinnej pieczy zastgpczej oraz

pracownik6w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku kt6re ma na

celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdzialanie zjawisku
wypalenia zawodowego. ;
Swiadczenie uslugi w miejscu zamieszkania klienta w indywidualnych
przypadkach;

sporzEdzaniedokumentacjiwymaganejprzezZamawiajqcego.

Zamawiajqcy szacuje wykonanie ok. ... ...... godzin poradnictwa w roku.*

b)

3)

a)

b)

c)



4) CZnsC IV PROWADZENTE PORADNICTWA W RAMACH INTERWENCJI

KRYZYSOWEJ W TYM PRZECIWDZIAI,ANIA UZALEZNIENIOM

I PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE, w nastgpuj4cy spos6b i wedlug

nastgpuj ?cych podstawowych zasad'.

a) Swiadczenie uslug odbywad sig bgdzie nabiezqcq w miarg potrzeb, po uzgodnieniu

terminu oraz godziny porady lub terapii zZamawiajqcym,

b) Zakres uslug psychologa obejmuje pracA w zakresie:

zdiagnozowania potrzeb i problem6w klienta w tym tzalehnien oruz wskazanie

dalszych zalecefi do pracy,

poradnictwo i pomoc psychologiczna osobom i rodzinom bqd4cym

w stanie kryzysu tj. przemoc w rodzinie, traumatyczne doSwiadczenia zyciowe,

trudne przety cia o sobi ste, problem uzaleZnienia itp.,

prowadzenie dzia\af od momentu postawienia diagnozy do zakoirczenia sytuacji

kryzysowej,

Swiadczenie uslugi w miejscu zamieszkania klienta w indywidualnych

przypadkach,

wsp6lpraca z koordynatorem punktu interwencji kryzysowej oraz

zpozostalymi specjalistami w sprawie rodziny objqtej pomoc4,

sporuqdzaniedokumentacjiwymaganejptzezZamawiajqcego'
c) Zamawiajqcy planuje dwa dyZury czterogodzinne w kahdymtygodniu miesiEca. Jeden

z dyfur6w w tygodniu pelniony bgdzie w godzinach popoludniowych. Swiadczenie

uslug odbywa6 sig bgdzie po uzgodnieniu terminu oraz godziny dyZur6dporad

zZamawnj4cym,
d) Zamawiajqcy szacuje wykonanie ok. . . . ... godzin poradnictwalterapii w roku.*

$2

1. Termin rozpoczgciarealizacji zam6wienia ustala sig na dzien 1 stycznia 2019 t.

2. Termin zakoirczeniarealizacjr zam6wienia do 31 grudnia 2019 t.

$3

Nadz6r formalny ze strony Zamawiajqcego bgdzie pelnid

$4

Wykonawca zobowiqzuje sig do wykonywania czynnoSci bgd4cych przedmiotem umowy

znale1ylqstarannoSci4, wlaSciw4 zewzglgdunarodzaj Swiadczonej uslugi i podmiottej uslugi.

Zamawiajqcy zastrze ga sobie :

ss

ebiegu i sposobu prowadzenia uslugi;



2)

3)

W zwi4zku z brakiem nadziehdzisiejszy informacji o liczbie potencjalnych klient6w ktorzy

korzystad bgdqzporad psychologa w poszczeg6lnych czgsciach zam6wienia, prawo zmrany

liczby
a) przeprowadzonych ocen sytuacji dziecka i badan (dot. czgSci I i il zam6wienia)*

b) godzin poradnictwa/terapii (dot. czgsci III i IV zam6wienia)*;

Prawo niezwlocznego rozwi4zania umowy (ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia

koszt6w ze strony Zamawiajqcego) w razie stwierdzenia nienaleZytego jej wykonaniaprzez

Wykonawcg, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych

nieprawidlowoSciach i braku ze strony Wykonawcy wyjaSniefr tych nieprawidlowoSci, kt6re

zaakceptuj e Zamawiaj 1cy .

$6

1. Zamawiajqcy przewiduje na realizacjE przedmiotu umowy okreSlonego w $ I ust. .....

w calym okresie jej trwania kwotg ryczakowq brutto PLN (slownie: .. '...........)
2. W zwiqzku z brakiem moZliwoSci realnego oszacowania ostatecznej liczby ocen/godzin

poradnictwa/godzin terapii kt6ra niezbgdna bgdzie w danym roku budzetowym, liczba ta

moZe ulec zmianieiuzaleanionabgdzie od faktycznego zapotrzebowania przy czymi

a. Liczbatamole ulec zmniejszeniu w kaZdym przypadku;

b. Liczbatamoaeulec zwigkszeniu w przypadku zwigkszenia Srodk6w finansowych na to

zadanie w danym roku budZetowym. JednakZe Nqczna kwota na realizaciE zadania

w przypadku zwigkszenia nie moze przekroczy6 kwoty kt6ra skutkowalaby zmranq

trybu przeprowadzenia postgpowania gdyby znanabyNa Zamawiaj4cemu w momencie

tworzenia zapytania.

3. WartoS6 brutto umowy okreslai bgdzie sumaryczn4 wielkoS6 brutto zam6wienia.

4. W przypadku zwigkszenia liczby godzin poradnictwalterapiilocen konieczne bgdzie

aneksowanie umowy.

5. Jako podstawg rozliczenia przyjmuje sig ceng jednostkow4 brutto przedstawion4 w ofercie

Wykonawc y za I godzing poradnictw altetapiil I przeprowadzon4 ocenq *.

6. Po zakoriczeniu okresu obowi4zywania umowy, Wykonawca nie bgdzie wnosil ?adnych

roszczen wobec Zamawiajqcego, w przypadku nie wykorzystania caloSci kwoty brutto

okreSlonej w niniejszej ofercie.

7 . Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq, przedmiotu umowy jakie

musi ponie66 Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy.

8. Strony postanawiaj q, Ze Wnagrodzenie Wykonawcy bgdzie ustalane zamiesigczne okresy

rozliczeniowe.
9. ZapNata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na wskazane konto bankowe

Wykonawcy w ci4gu 14 dni, od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionego

rachunkr.r/faktury VAT* z miesigczn4 ewidencj4 godzin poradnictwalgodzin terapiil

dokonanych ocen sytuacji jednego dziecka*,zwykazem iloSci godzin. Rachunek lub fakturg

nale1y dostarczyi w terminie nieprzekraczaj4cym pierwszych 5 dni kalendarzovvych

nastgpnego miesi4ca po wykonaniu uslugi.

Rachunki/ faktury bgd4 wystawiane na Powiat Szczecinecki ul. Warcislawa IV 16, 78-400

Szczecinek, NIP 6731630032, REGON 330920877.
10.



2.

Odbiorca/ Platnik: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatracznal,

78-400 Szczecinek.

ll.Adres dorgczenia faktury: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul.

Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek.

12. Za datg zaplaty strony uwuZajq dziei obciqheniakonta bankowego Zamawiaiqcego.

13. Strony postanawiaj4, Ze Wykonawca nie moZe przenieS6 na osoby trzecie wierzytelnoSci

wynikaj 4cej z niniejszej umowy.

14. Zamawiajqcy mohe odst4pi6 od umowy w razie wyst4pienia istotnej ztniany okolicznoSci

powoduj4cej, ze wykonanie umowy nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna bylo

przewidzie6 w chwili jej zawarcia, zawiadamiajqc o tym Wykonawcg na piSmie w terminie
jednego miesi4ca od powzigcia wiadomoSci o powylszych okolicznoSciach. W6wczas

Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokoSci proporcjonalnej do wykonania czgSci

przedmiotu umowy.

$7

1. Wykonawca ponosi peln4 odpowiedzialnoS6 w zwiEzku z niewykonaniem badL

nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, chyba, 2e nie wykonanie lub nienalezyte

wykonanie nast4pi z winy Zamawiaj4cego.

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoSci za caNkowite lub czgsciowe niewykonanie

zobowiqzah wynikaj4cych z Umowy, jezeli ich realizacja okazila sig niemolliwa ze

wzglgdunaokolicznoSci sily v,ry2szej,pohar,klgski Zywiolowe, wojng, dziaNaniawojskowe,

itp.

W nzie wplywu okolicznoSci sity wyZszej na terminy rcalizacji Umowy naleZy je

odpowiednio zmieni6.

Strona, dla kt6rej wykonanie zobowiqzah wynikaj4cych z Umowy stalo siE niemoZliwe,

winna niezwlocznie - najp62niej w ci4gu 24 godzin - powiadomii drug4 Strong

o nast4pien iu oraz przewidywanym czasie ust4pienia takich okoliczno Sci.

Wystarczajgcym dowodem ww. okolicznoSci jest oficjalne potwierdzenie organ6w

paristwowych.

W razie niepowiadomienia lub nieterminowego powiadomienia, drugiej Stronie,

odpowiednio, przysluguje prawo do odst4pienia od wykonania zobowi4zah wynikaj4cych

zniniejszej Umowy.

Jezeli pelne lub czEsciowe wykonanie zobowiqzah wynikaj4cych z Umowy bgdzie

niemozliwe przez okres ponad 3 dni, Strony om6wi4 sytuacjg i ustal4 rozwiqzanie

problemu.

$8

1. Zamawiajqcy ma prawo dokonywa6 kontroli wykonania przedmiotu Umowy.

2. Kontrola wykonywania Umowy, powinna by6 prowadzona w obecnoSci Wykonawcy oruz

w spos6b nie zal<N6caj4cy dzialalnoSci Wykonawcy.

3. Zamawiajqcy moZe r6vtnie22qda1 od Wykonawcy pisemnych wyjaSnieri dotycz4cych

j e go ob o wi qzk6w zwi4zany ch z wykonywani em prze dmi otu Umowy.

J.

4.

5.

6.

7.
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2.

se

Wykonawca jest zobowiqzany do zachowania w poufnoSci wszelkich informacji
dotyczqcych niniejszej umowy, zasad wsp6lpracy pomigdzy Stronami, w tym
w szczeg6lnoSci dotyczqcych Zamawiaj4cego, informacji o klientach, bazach danych, oraz
innych specjalistycznych informacji, o kt6rych wiedzg Wykonawca powzi$ w zwiqzku
z wykonywaniem niniejszej umowy. Obowi4zek zachowania tajemnicy trwa nadal po
wygaSnigciu niniej szej umowy.
Wykonawca oSwiadcza, i2 wszelkie dane udostgpnione mu przez Zamawiajqcego sg przez
niego nale?ycie zabezpieczone i mog? byl przetwarzale wylqcznie w celu wykonania
obowiqzk6w wynikaj 4 cy ch z Umowy.

s10

1. Wszelkie oSwiadczenia zwi7zane z wykonywaniem Umowy, przekazywane bgdq
bezpoSrednio za pokwitowaniem, listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru na

adresy Stron wskazane w komparycji Umowy.
2. Dorgczenie na adresy wskazane w komparycji Umowy uwala sig za skuteczne z dniem

odbioru, lub, w przypadku nieodebrania, w terminie 14 dni od dnia pierwszego
awlzowama.

Kahda ze Stron mohe na podstawie jednostronnego pisemnego oSwiadczenia skutecznego

od chwili jego dorgczenia drugiej stronie, dokona6 zmiany swojego adresu do dorgczefl,

o kt6rym mowa powyZej.

Wszelkie zmiany uzupelnienia lub rozwiqzanie umowy lub jakictrkolwiek innych
porozumiefi czy te2 dokument6w, z kt6rych wynikaj4 prawa lub obowi4zki dla Stron

wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaZnofici, zaS odst4pienie od nich i ich
wypowiedzenie wymagaj4 pod rygorem niewa2noSci formy pisemnej, chyba 2e przepis

szczeg6lny zastrzega inn4 formg.

Sprawy sporne bgd4 rozstrzygane przez Strony w spos6b polubowny , aw przypadku braku
moZliwoSci polubownego zalatwienia sprawg bgdzie rczslrzygaL s4d wlaSciwy miejscowo
dla siedzib y Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym Umow4 majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy prawa polskiego.

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplaruach, po jednym dlakuZdej ze

Stron.

Zamawiaj4cy

* - niepotrzebne skre6li6.
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Wykonawca



ZaNaczniknr I0
KLAVZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20761679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplyvvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9sl46lwE
(Dz"Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 ) zwarrq- RODO- informujg, iz:

1) administratorem PanilPana danych osobowych jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie z siedzib4 w Szczecinku ul. Wiatraczna I
reptezentowane przez Dyrektora Malgorzatg Kubiak - Horniatko;
e-mail: pcprszczecinek@wp.pl , tel/fax: O94 7I 37 IOI.

2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Robert Kolodziejczak; e-mail:
iod@powiat.szczecinek.pl; teI;94 37 292 38.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6
RODO natomiast dane wraZltwe beda przetwarzane na podstawie art. 9
ust 2 a, b, c, g, h, j RODO w celu realizacji zadan ustawowych
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie stosownych
przepis6w ustaw i rozporz4dzen krajowych:
- ustawy z dnia 12 rnarca 2OO4 r. o pomocy spolecznej;
- ustawy z dnta 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowyvuaniu

dzieci1'
- objgcie ubezpieczeniem spolecznym oraz zdrowotnym na podstawie

ustawy z dnia 13 paldziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen
spolecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO4 o Swiadczeniach
opieki zdrowotnej, finansowanych ze Srodkow publicznych;

- przeciwdzialanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia
29lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie;

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systernre prcczy zastqpczej;

- ustawy z dnia 27 sierpnia L997 roku o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych;

i innych aktow prawnych niewymienionych, niezbgdnych do realizacji
celow.

4) odbiorc4 Pani/Pana danych osobowych beda osoby frz5rczne lub
prawne, organy publiczne, iednostki lub inne podmioty, ktorym mog4
byi ujawnione sig dane osobowe niezbgdne do realizacji celow.

5) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazy:nane do paristwa
trzeciego f or ganizacji migdzynaro dowej .

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywatle przez okres niezbgdny
do reahzacji zadan ustawowych zgodnie z obowiryuj4cymi przepisami
ustaw i rozporz4dzen.



7) posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo
ich sprostowartia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przetloszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia
zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosi z prawem
przelwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed. j"j
cofnieciem.

8) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob
zautornatyzowany i nie beda profilowane.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa Urzgdu ochrony
Danych osobowych gdy rtzr'a panilpan, iL przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz4cych narusza przepisy rozporz4dzenia
RODO.


