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Zam6wienie o wartoSci nieprzekraczajqcej kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na
podstawie art. II ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh.publicznych (tj.
Dz.U, z 2018 r. poz. 1986 z poLn.zm.) - zwanej dalej "ustaw{'. Zam6wienie w ramach
projektu nastEpuj e zgodnie z zasadqk.onkurencyjnoSci.

Nazwa Zamawiajecego:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZCZECINKU
UL.WIATRACZNA 1, 7 8-4OO SZCZECINEK

S trona. internetow az http z I / pcpr. szczecinek.ibip.pl

Wszell
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e-mail: pcprszczecinek@wp.pl
znak postqpowania: FKA.0441 .02.2019.JH
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VZyp adkir zbier ania danych
dotyczau w celu zwiqzanp

Rozdzial 1. Tryb udzielenia zamdwienia publicznego oraz miejsca, w kt1rych zostelo
zamieszczone ogloszenie o za,m.fwieniu

1. PostEpowanie o udzielanie zam6wienia publicznego nastQpuje zgodnie z zasadq
konkurencyjnoSci o kt6rej mowa w rczdziale 6.5.2 wytycznych w zakresie
kwalifikowalnoSci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego FunduszuspoNecznego orazFunduszu Sp6jnoSci nalata2014-2020.

2. W sprawach nieuregulowanych tre6ci4 niniejszego ogloszenia stosuje siE przepisy ustawy
Prawo zam6wien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Rodzaj zam6wienia: usfuga.
4. Miejsce publikacji ogloszenia o przetarga:

Baza konkurencyjnoSci htrps.l lbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
w dniu -27.03.2019 r.

strona internetow a - http: I I pcpr.szczecinek.ibip.pl

tablica ogloszeri w siedzibie Zamawiajqcego
5. Projekt jest wsp6trfinansowany przez Uniq Europejsk4 ze Srodk6w Europejskiego

Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Zachodniopomorskieg o 201 4 - 2020.

6. Obowi4zek informacyjny wynikaj qcy z art. 13 RODO w
osobowych bezpoSrednio od osoby frzycznej, kt6rej dane
z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rczporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L 119
204.05.2016, str. 1), dalej,,RODO,,, informujE, ze:

I administratorem PanilPana danych osobowych jest Powiatowe Centrum pomocv Rodzinie
w Szczecinlru, Ul. Wiatraczna l, 78-400 Szczecinbk:
2/ inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie
w Szczecinku jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych - kontakt: ul. Wiatraczna I, 7g-400
Szczecinektel. g4 7l 37 I0I;
3) PanilPana dane osobowe przetwarzane bqd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu zwiqzanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego nr
FK4.0441.02.2019.JH prowadzonym w trybie - zgodnie z zasadq konkurenryjno5ci
o kt6rej mowa w rozdziale 6.5.2 wytycznych w zakresie kwalifikowalno5ci wydatk6w
w ramach Europejskiego tr'unduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spoleczneg o oraz Funduszu Sp6jno5ci na lata 2014-2020.

4) odbiotcamiPanilPana danych osobowych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawv z dnia
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29 stycznta 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej

,,ustawa Pzp";

5) PanilPana dane osobowe bqd4przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakoirczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas

trwania umowy przel<racza 4 laIa, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

6) obowiqzek podania przez Panr{Pana danych osobowych bezpo6rednio PanilPana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Prp,
zwiqzanym z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego;

konsekwencj e niepodani a okreSlonych danych w ynikaj q z ustawy Pzp ;

7) w odnresieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bEd4 podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada PanilPan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych PanilPana
dotyczqcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychl;

- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeLeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w
art. 18 ust.2RODO2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna PanilPan, 2e przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczqcych narusza

przepLsy RODO;
9) nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwiqzkv z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdy2 podstaw4 prawnq przetwarzania PanilPana danych osobowych jest

art.6ust. 1lit.cRODO.

Rozdzial 2. Opis przedmiotu zsmdu'ienia

1. Przedmiotem zam6wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji
z matematyki i jVyka angielskiego dla uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator
SamodzielnoSci" wsp6lfinansowanego przez Uniq Europejsk4 ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
RP2P.07.00.00 W4czenie spoleczne DziaNanie RP2P.07.06.00 Wsparcie rozwoju uslug
spolecznych Swiadczonych w interesie og6lnyrn, Regionalnego Programu Operacyjnego

t Wyja6nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowai zmian4 wyniku postqpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego ani zmian4postanowief umowy w zakresie niezgodnym z ustaw4Pzp oraz nie mo2e narusza6 integralno6ci protokofu orazjego
zalqcznk6w

: prawo do ogtariczentaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
Srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzgl@y hteresu

publicznego Unii Europejskiej lub pafstwa czlonkowskiego

Rzeczoossotita
! Pobki Pcmorze

achodnis
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Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na lata
podzielony jest na dwie czgsci :

1) I czq5d - Korepetycje z matematyki
2) II czg56 - Korepetycje z jgzyka angielskiego

2014-2020. Przedmiot zam6wienia

Wykonawcamoie skladad ofertq odrqbnie na wybrane czese,lub na wszystkie czqSci.

2. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wieniaznajduje sigw Zil.qczniku nr 1 do ogloszenia.

3. Przedmiot zam6wienia jest wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach
Europej skiego Fundus zu SpoNecznego.

4. W postqpowaniu uczestniczyl mogzu

o s ob y ftzy czne ni eprow adz qce dziaNalno S ci go sp o d ar czej,
osobyfrzyczneprowadzqcedziaNalnoS6gospodarczq

osoby prawne,

j edno stki or ganizacy jne ni ep o s i adaj 4c e o sob owo S ci prawnej .

5. Przed zawarciem umowy wyloniony wykonawca bqdzie zobowiqzany przedstawii
dokumenty wskazujqce, 2e ujawnione w wykazie osoby faktycznie posiadaj4 wymagane
kwalifikacje zawodowe i doSwiadczenielwyksztaNcenie, o kt6rych jest mowa w Rozdziale
10 ust. I pkt2) i 4) w niniejszyrn ogtroszeniu.

6. Zamawiajqcy przewiduje wymagania, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pZp
dotyczqce zatrudnienia przez Wykonawcq lub poclwykonawcQ na podstawie umowy
o pracQ os6b wykonuj4cych czynnoSci zwiqzane z reahzacjq zam6wienia, jeLeli
wykonanie tych czynrroSci polega na wykonaniu pracy w spos6b okreSlony w arL22 $l
ustawy z dnia 26.06.1974 r - Kodeks Pracy. Czynnoflci, ktdrych ruykonanie wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ: czynnoSci okrefllone w zakresie realizacji
zamdwienia, ti. czynnofici zwiqzane z wykonywaniem uslugi nie bqdq potegaly na
wykonaniu pracy w rozumieniu arl 22 S I Kodeksu pracy.

7. KOD CPV:80000000 - 4 - Usfugi edukacyjne i szkoleniowe,80310000-0 - Ustugi
edukacji mlodzie?y

Rozdzial 3. Oferty czgsciowe

Zam6wienie jest podzielone na dwie czgsci

Rozdzial 4. Oferty wariantowe

Zarnawiajqcyniedopuszczaskladarnaofertwariantowych.
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Rozd.zial 5. Termin wykonania zamdwienia

1. Rozpoczgcie: Swiadczenie usfugi rozpocznie siE od daty podpisania umowy i bqdzie

realizowane w e w skaz anych pr zez Zamaw iq qce go terminach.

2. Zakoficzenie: - do dnia 15.L2.2020 r.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub miejsca wykonania ustugi,
jeLeh na skutek dziaNania sily wyzszej lub wystqpienia okolicznoSci niezaleLnych

i niezawinionych przez Zanawiajqcego (kt6rych nie moLna bylo przewidziel w chwili
zawarcia umowy) wykonanie uslugi nie jest mozliwe w miejscu lub w terminie
okreSlonym w ust. I. Zmrana terminu lub miejsca wykonania uslugi nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia. Zarnawiajqcy nie zastrzega obowi4zku osobistego wykonania
przez wykonawcq kluczowych czqSci zam6wienia.

Rozdzial 6. Informacja o obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq klaczovych
czqfici zamtfwienia oraz o podwykonawstwie

1. Zamawiajqcy 2qda wskazania przez Wykonawcq w ofercie czEi;ci zam6wienia, kt6rych
wykonanie zamierza powierzy6 podwykonawcom i podania przez WykonawcQ firm
podwykonawc6w. Przed przystqpieniem do wykonania zam6wienia wykonawca ma

obowi4zek poda6, o ile s4 jt2 znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane

kontaktowe podwykonawc6w i os6b do kontaktu z nimi, zaanga2owanych w realizacjq-

uslugi. Wykonawca bgdzie na bielqco zawiadamial zamawiqqcego o wszelkich
zmianach danych, o kt6rych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
zam6wienia, a takie przekazywal informacje na temat nowych podwykonawc6w,

kt6rym w p6Zniejszym okresie zamierzy powierzyl realizacjEuslugi.

2. W przypadku, jeieli powierzenie podwykonawcy wykonania czer1ci zam6wienia na

uslugi nastqpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na Lqdanie zarnawiajqcego
przedstawi o6wiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy prawo zam6wieh,

publicznych, lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzaj4ce brak podstaw

wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

3. Wynragania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 uslugi lub
dostawy zostaNy okre6lone we wzorze umowy, stanowi4cym zaNqcznik do niniejszego

ogloszenia.

Rozdzial 7. Wykonawcy wsphlnie ubiegajqcy siq o zamdwienie

Fundusze
Europejskie
Program Regignalny

RzeczDosoolitd

f eorri Pcmorze
achodnie
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o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postQpowaniu i zawarcia
w sprawie zam6wienia publicznego.

Przepisy dotyczqce wykonawcy stosuje siE odpowiednio do wykonawc6w, o kt6rych
mowa w ust. 1.

W przypadku wsp6lnego ubiegania siE o udzielenie zam6wienia lkonsorcjum, sp6lka
cywilna/ wykonawcy zobowiqzani s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania
ich w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postEpowaniu
i zawatcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz ponosze solidarn4
odpowiedzialnoS6 zawykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja,
oSwiadczenia i zawiadomienia miqdzy uczestnikami konsorcjum ) a zamawiaj4cym bqdq
siE odbywa 6 za po(ir ednictwem pelnomocnika.

4. Przed zawarciem umowy o niniejsze zam6wienie publiczne, jeLeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkoruystniejsza, konsorcjum przedstawi umowq reguluj4cq
wsp6lpracq Wykonawc 6w Iw oruqcych konsorcjum.

5. Wykonawcy, o kt6rych mowa w ust. 1, ponosze solidarn4 odpowiedzialnoS6 za
wykonani e umowy i wni esi eni e zab ezpieczenia nale|yte go wykonani a umowy.

6. Wszelka korespondencja prowadzonabqdzie wytqcznie z liderem konsorcjum.

7 ' Oferta wsp6lna, skladana przez dw6ch lub wiEcej Wykonawc6w powinna spelnia6
nastqpuj 4ce wymagania:

1) musi byd zgodna z postanowieniami ogloszenia;
2) spos6b skladania oSwiadczeri i dokument6w w przypadku skladania oferty wsp6lnej:
a) dokumenty wsp6lne, takie jak:

oferta,

wykaz os6b, kt6re bqd4uczestniczyl w wykonyw aniu zam6wienia,
oswiadczenie o spelnianiu warunk6 w udziatu w postqpowaniu,

b) oSwiadczeniai dokumenty, takie jak:

- o6wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

podpisujQ wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Pelnomocnik w imieniu calego
cjum. O5wiadczenie sklada kaidy z partner|w konsorcjum w imieniu swojej

I f;;1'cz*Soseotita . Pomorze
\ achodnie

Unia Europejska
Eurapejski F0ndusz Spoleeny E

umowy

2.

J.
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3) Potencj al techniczny
Zatnawiajqcy uzna ten warunek za spelniony, jeieli
posiada potencjal techniczny niezbqdny do

z Zalqcznikiem nr 2 do oferty.
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Rozdzial 8. Wykonawca majqcy siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rze c zyp o sp o lit ej P o I s ki ej

Wykonawcy maj4cy siedzibq poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mog4 zNo2y1 ofertq
w niniej szym postqpowaniu.

Rozdzial 9. Waluta, w jakiej bqdq prowadzone rozliczenia zwiqzane z realizacjq niniejszego

zam fwienia p abliczn e g o

Wszelkie rozTtczenia zwiqzane z realizacj4 niniejszego zam6wienia dokonywane bqd4

w walucie polskiej PLN.

Rozdzial 10. Warunki udzialu w postgpowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunk6w

1. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki
w nastgpuj4cych zakresach:

1)

wvnika to z odrebnvch przepis6w

Zamawiajqcy vzna ten warunek za spelniony, jeLeli Wykonawca zloLy oSwiadczenie,

w kt6rym o6wiadczy, iz posiada odpowiednie uprawnienia jezeli przepisy prawa nakJadqq
obowi4zek ich posiadania zgodnie z Zalqcznikiem nr 2 do oferty.

2) Wiedza i doSwiadczenie

Zamawiajqcy uzna ten warunek za spelniony, jeheli Wykonawca zloLy oSwiadczenie, 2e

posiada co najmniej 2letnie doSwiadczenie w nauczaniu dzieci i mNodzie2v na poziomie
gSmnazjalnym i/lub ponadgimnazjalnym zgodnie z Zalqcznikiem nr 2 do oferty. Wykonawca
moLe polega6 na doSwiadczeniu os6b bezpo6rednio wykonuj4cych przedmiot zam6wienia
(korepetytorzy) wpisanychprzez Wykonawcqw Zalqczniku nr 5 do oferty.

Wykonawca zNoIy oSwiadczenie, 2e

wykonania zam6wienia zgodnie

4) Osoby skierowane do realizacji zam6wienia
Zamawiajqcy vzna ten warunek za spelniony, jeheli Wykonawca zNoLy oSwiadczenie,

w kt6rym olwiadczy, iz dysponuj e liczbq os6b gwarantuj4cych naIe2fie i terminowe
wykonanie przedmiotu uslugi, kt6re spelniaj4warunki realizacji uslug, tj.:

a) osobami posiadaj4cymi wyksztalcenie wyhsze stosowne do przedmiotu,
bqd4 udzielane korepetycje lub odpowiednie studia podyplomowe oraz

apedagogiczne,
osobami posiadaj4cymi co najmniej 2 letnie doSwiadczenie
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w nanczaniu dzieci i mNodzie?y na poziomie gimnazjalnym i/lub ponad gimnazjalnym
iwykaie,i2:

- ptzeptowadzila zaiQcia dydaktyczne z przedmiotu objqtego danym zadaniem
zam6wienia w liczbie co najmniej 5 godzin w szkole gimnazjalnej i/lub
ponadgimnazjalnej

lub

- udzielala korepetycji z przedmiotu objqtego danym zadaniem zam6wienia
w liczbie co najmniej 50 godzin w zakresie podstawy programowej w szkole
gSmnazj alnej illub ponadgimn azj alnej

Zamawiajqcy wyrnaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postEpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci
przy rcahzaqi zam6wienia wraz z informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub
doSwiadczeniu tych os6b - Zalqcznik nr 5 do oferty.

5) Svtuacia ekonomiczna i finansowa
Zamawiajqcy uzna ten warunek za spetrniony, je2eli Wykonawca zNoLy ogwiadczenie, Le
spelnia warunki udzialu w postqpowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie
z Zalqcznikiem nr 2 do oferty.

Dodatkowe warunki
Wykonawca wyloniony do realizacji zam6wienia jest zobowiqzany niezwlocznie
dostarczyd dokumenty potwierdzaj4ce kwalifikacje os6b zdolnych do wykonania
zam6wienia uwzglgdnionych w zalqczniku nr 5 do formularza ofertowego.

2. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu

w postqpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia,
lub jego czqsci, polegai na zdolno6ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezalehnie od charakteru prawnego
lqczqcych go znim stosunk6w prawnych.

2) Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi
udowodnii Zamawiajqcemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiqzanie tych podmiot6w do
oddania mu do dyspozycji niezbEdnych zasob6w napotrzeby realizacji zam6wienia.

3) Zamawiaj4cy ocenia, czy udostEpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalEy_ na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udziatu w postqpowaniu orazbada, czy

zq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art,24 ast. I
2) oraz art.24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawypzp.

dniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztatrcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doSwiadczenia, wykonawcy mog4 polegad na zdolnoSciach innych podmiot6w, je6li
podmioty te zrealizujq uslugi, do realizacji kt6rych te zdolnosci s4 wymagane.
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5) W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolnoSciach lub sytuacji innych

podmiot6w na zasadach okre6lonych w art. 22a wtawy P zp, bEdzie dysponowal niezbqdnymi

zasobami w stopniu umozliwiaj4cym nale?yte wykonanie zam6wienia publicznego oraz

oceny, czy stosunek Nqczqcy wykonawcE z Iymi podmiotami gwarantuj e rzeczywisty dostEp

do ich zasob6w, Zamawiajqcy Zqda dokument6w, kt6re okreSlaj4 w szczeg6lnoSci: a) zakres

dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu, b) spos6b wykorzystania zasob6w innego

podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zam6wienia publicznsgo, c) zakres i okres

udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego, d) czy podmiot, na

zdolnoSciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w udzialu
w postqpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,
zrealizuje usfugi, kt6rych wskazane zdolnoSci dotyczar.

6) Jeieli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w pkt 1., nie potwierdzajq spetrnieniaprzez wykonawcq warunk6w
udziatu w postqpowaniu lub zachodz4 wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,
Zarnawiajqcy zaLqda, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez zamawiajqcego: zastqpil

ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiqza\ siE do osobistego wykonania
odpowiedniej czE6ci zam6wienia, je2eli wykuhe zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub
sytuacjE finansow4 lub ekonomiczn4 potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udzialu
w postqpowaniu.

7) Ocena spelniania w/w warunk6w dokonana zostanie zgodnie z formtilq,,spelnia / nie

spelnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oSwiadczeniach

wyszczeg6lnionych w rozdziale 6. Z treSci za\qczonych dokument6w musi wynikai
jednoznacznie, i2 dw warunki Wykonawca spelnil.

Oraz nie podlegajqwykluczeniu na podstawie ustawy - Prawo zam6wieri publicznych.

3. Ocena spelnienia warunk6w udziaht w postqpowaniu zostanie dokonana wg formuly
spelnia - nie spelnia, w oparcit o zNoione dokumenty i oSwiadczenia.

4. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziafu w postqpowaniu,

w stosownych sytuacj ach oraz w odniesieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czqSci,

polegai na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiot6w,niezale2nie od charakteru prawnegoNqczqcych go znim
stosunk6w prawnych. Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych
podmiot6w, musi udowodni6 zamawiajqceml, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie
dysponowal niezbqdnymi zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c

zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na
potrzeby realizacjt zam6wienia Zamawiaj4cy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez

inne podmioty zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajqna wykazanie ptzez wykonawcq spelniania warunk6w udziatu
w postqpowaniu oraz bada, czy nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy

o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

u do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doSwiadczenia, wykonawcy mogq polega6 na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSli
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podmioty te zrealizuj4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacjr kt6rych te zdolnoSci s4
wymagane. Wykonawca,kr6ry polega na syruacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiot6w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzat siq do udostEpnienia
zasob6w, za szkodqponiesionQ przez zamawiajqcego powstal4 wskutek nieudostqpnienia
tych zasob6w, chyba 2e za nieudostEpnienie zasob6w nie ponosi winy. Je1eli zdolnogci
techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6rynn
mowa w ust. 1, nie potwierdzaj4 spelnienia przez wykonawcE warunk6w udziatu
w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,
zamawiajqcy 2qda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajqcego:

1) zastapil ten podmiot innyrn podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiqzal siE do osobistego wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, jeircli

wykuhe zdolnoSci teclniczne lub zawodowe lub sytuacjE finansow4lub ekonomiczna.
okt6rychmowawust. l.

5. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o udzielenie zam6wienia /konsorcjum, sp6tka
cywllna/ wykonawcy zobowiqzani se do ustanowienia pelnomocnika do
reprezentowania ich w postEpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania
w postEpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wieniapublicznego oraz ponosz4
solidarn4 odpowiedzialnoS6 za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty,
korespondencja, o6wiadczenia i zawiadomienia miqdzy uczestnikami konsorcjum.
a zamawiai4cym bqd4 siq odbywai za posrednictwem pelnomocnika.

6. Zamawiajqcy przewiduje mozliwoSd zastosowania procedury tzw. odwr6conej, tj.
najpierw dokona6 oceny ofert, a nastqpnie zbada6, czy wykon awca, kt6rego oferta
zostaNa oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udziatu
w postqpowaniu.

Rozdzial 11. Wykaz oSwiadczerh i dokument6w jakie nalehy zalqczy(,do oferty.

O5wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spelnieniu warunk6w udzialu
w postgpowaniu (oryginal) - Zalqcznik Nr 2 do ogloszeniu Informacje zawarle
w oSwiadczeniu stanowi4 wstqpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spetrnia warunki udziata w postqpowaniu. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby

dmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

' w zakresie, w jakim powoluje siQ na ich zasoby, warunk6w udzialu
w postEpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o kt6rrzm mowa

-'w ust. I' W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w,- oSwiadczenie sklada ku2dy z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siE o zam6wienie.
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Dokumenty te potwierdzajqspeNntanie warunkow udzralv w postepowaniv otaz brak podstaw

wykluczenia w zak,resie, w kt6rym ku2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w
udziatu w postQpowanin oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Pozostale dokumenty. kt6re nale2y zlo2vd wraz z oferta:

Formularz ofertowy, wypelniony i podpisany przez Wykonawcq- Zalqcznik Nr 3 do

niniej szego oglosT,enia,

Pelnomocnictwo zgodne z obowiqzujecymi przepisami prawa, wystawione dla osoby
(os6b) upowaznionych do reprezentowania oferenta w toku postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego (oryginal lub kopia potwierdzona notaialnie za zgodno6i
z oryginaNem) lub dokument, z kt6rego wynika upowaznienie do reprezentowania

Wykonawcy (np. KRS, odpis z cenlralnej ewidencji i informacji o dziaNalno1ci

gospodarczej - oryginal lub kopia potwierdzonaza zgodnoS6 z oryginatem),

Dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu orazbrak
podstaw do wykluczenia, kt6re nrle?y przed\oLy(.ZamawiajQcemu po otwarciu ofert,
w odpowie dzi na iqdanie Zamawiajecego :

Wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcq do realizacji zamowienia publicznego)
w szczeg6TnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, do6wiadczenia i wyksztalcenia niezbqdnych do

wykonania zam6wienia publicznego, aIakLe zakresu wykonywanychprzez nie czynnoSci

oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oSwiadczenie na temat

wyksztalcenia zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - wedlug
wzoru Zalqcznik nr 5 do niniejszego ogloszenia.

Jeieli Wykonawca wykazujqc spelnianie warunk6w udziatu w postqpowaniu, o kt6rych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiot6w, obowi4zany jest
przedstawii pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu dyspozycji
niezbqdnych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia.
W przypadku, jeieh. Wykonawca polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w
na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, bEdzie

dysponowal niezbqdnymi zasobami w stopniu umozliwiaj4cym nale?yte wykonanie
zam6wieniapublicznego oraz oceny czy stosunek lqczqcy wykonawcAztymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisly dostqp do ich zasob6w, zamawiajqcy moie 2qda1 dokument6w,
kt6re okreSlajqw szczeg6lnoSci:

a. za\<res dostqpnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
b. spos6b wykorzystania zasob6w innego podmiotu, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zam6wienia publicznego,

c. czy podmiot, na zdolno6ciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do

warunk6w udziatu w postqpowaniu dolyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usfugi,

kt6rych wskazane zdolno6ci dotyczq.

a)

b)

J.

a)

b)
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4' Zamawiajqcy 2qda od wykonawcy, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiot6w na zasadach okreslonych w art.22austawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiot6w dokument6w okreSlonych w g 9 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moae iqda6 zamawiajqcy
od wykonawcy w postepowaniu o udzieleni e zam6wienia.

5. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca majqcy siedzibq lub
miejsce zamreszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej sklada dokumenty
wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce
odpowiednio,2e nie otwarto jego likwidacji aninie ogloszono upadloSci - wystawiony nie
wczeSniej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do
vdziats w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert. Jezeli w kraju,
w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument
dotyczy, nie wydaje siq ww. dokumentu, zastqpuje siq je dokumentem zawierajecym
odpowiednio o6wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub os6b uprawnionych do
jego reprezentacji, lub o6wiad czenie osoby, kt6rej dokument mial dotyc zy6, zNo1one przed,
notariuszem lub przed organem s4dowyn, administracyjnym albo organem samorz4du
zawodowego lub gospodarczego wlaSciwyrn ze wzglqdu na siedzibq lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6, DOKUMENTY POZOSTAI,E:

oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleznoSci lub braku przynale2nosci do tej samej grupy
kapitalowej - Zalqcznik nr 4 do niniejszego ogloszenia, Wykonawca przedloLy
zamawiaiqcemu w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiajecego na jego
stronie internetowej informacji o kt6rych mowa w art. 86 ust.l pkt 5 pzp (po uptywie
terminu skladania ofert).

UWAGA: Wykonawca nie jest obowiqzany do zlohenia oSwiadczert lub dokument6w
potwierdzaj4cych okoliczno6ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, je2eli
zamawiajqcv posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego wykonawcy lub moze je
uzyska6 za pomocqbezpNatnych i og6lnodost-qpnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno1cj
podmiot6w realizuiqcych zadaniapubliczne (Dz. u. z 2017 r. poz. 570 ze zmian.).

Rozdzial 72. Wymagania dotyczqce wadium

Zamaw iaj qcv ni e prz ewi duj e ob ow iqzkv wni esi eni a wadium.

13. Termin zwiqzania ofertq
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Wykonawca skladaj4c ofertqpozostaje niqzwiryany przez okres 30 dniliczqc od dnia uptrywu

terminu skladania ofert.

Rozdzial 14. Informacje o sposobie porozuniewania siq Zamawiajqcego z Wykonawcami
oraz przekazywania o*wiadczerh i dokumentdw, a takie wskazanie osoby uprawnionej do
porozumiewania siq z Wykonawcami, ad.res pocz$ elefuronicznej i strony internetowej
Zamawiajqcego

1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia otaz
informacj e przekazywane bqd4 w formie:

pisemnej,

adres poczty elektroni cznej : pcprszczecinek@wp.pl
2. Adres strony internetowej Zamawiajqcego: http://pcpr.szczecinek.ibip.pl
3. Domniema siq, ze wszelkie pisma wyslane przez Zamawiajqcego na adres e-mail

wskazany przez Wykonawcq w ofercie, zostaly mu dorqczone w spos6b umozliwiaj4cy
zapoznanie siE z jego treSci4.

4. Wykonawca mo2e zwr6ci6 siE pisemnie do Zamawrqqcego o wyja6nienie tresci
ogloszenia. Zamawiajqcy niezwNocznie udzieli rvyja5nierf nie p6fniej ntl na 2 dni przed
uplywem terminu sktradania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie tresci
ogloszenia wplynie do Zamawiaj4cego nie polniel ni2 do korica dnia, w kt6rym uplyme
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

5. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy ma prawo zmiany tresci
Ogloszenia o zam6wieniu.

6. Do kontaktowania siq z WykonawcamiZamawiajqcy upowaznia:

Joannq Herrmann - tel.94lI37l0l.

Rozdzial 15. Opis sposobu przygotowanin ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertq nale?y umieScii w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Adresat:

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W SZCZECINKU

UL. WIATRACZNA 1

78-4OO SZCZECINEK

OFERTA
A ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KOREPETYCJI

Rzeczoosoolita
f eotsxi Pcmorze

achodnie
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NR CZ4SCI ZAMOWIENIA ... NAZWA CZ4SCI FKA.O441.O1.2O19.JH

Uwaga
ZamawiaiQcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzenia wynikajQce z nieprawidlowego
oznakowania opakowania lub braku kt6rejkolwiek informacji podanych w niniejszym
punkcie.

2. Spos6b przygotowania oferty.

Oferta powinna zostal sporzqdzona na formularnt ofertowym, kt6rego wz6r stanowi
zalqcznik nr 3 do ninieiszego ogloszenia. Do oferty Wykonawcy zaNqczqwymagane
oSwiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 11 niniejszego ogloszenia.
Zamawiajqcy odstEpuje od w5zmoga uLycia Srodk6w komunikacji elektronicznej przy
skladaniu ofert, poniewa? uLycie Srodk6w komunikacji elektronicznej wym.agaloby
specj ali styc znego sprzqtu, kt6ry nie j est dostqpny dla zamawiai 4cego.
Skladanie oferty odbywa siq za poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia23 listopada2}l2 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z2018poz.2188), osobi5cie
lub za po Srednictwem po slarica.

3. Podpisy.

Oferta i oSwiadczenia muszqby6 podpis ane przez:
l) osobg/osoby upowa2nione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

i zaciryania zobowiqzaf w wysokoSci odpowiadaj4cej cenie oferty zgodnie z d,anymi
ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiEbiorc6w albo w ewidencii dzialalnoSci
gospodarczej (CEIDG);

2) osobg/osoby posiadaj4ce Pelnomocnictwo. Podpis nale|y zlo7yc w spos6b
umozliwiajQcy identyfikacjq osoby sktradaj4cej go, tzn. czfielny podpis zawrcrajqcy
imiq i nazwisko lub opatrzo ny pieczgci4 imienn4.

4. Pelnomocnictwo:

1) w przypadku, gdy ofertq podpisuje osoba posiadaj4ca Pelnomocnictwo musi ono
zawierul zakres upelnomocni eni a,

2) w przypadku zloLenia kopii pelnomocnictwa - musi ono byi potwierdzone ,,ZA
ZGODNOSi Z OnyCINAtr EM,' przeznotariusza.

5. Forma dokument6w i oSwiadczefi.

kumenty i oSwiadczenia doNqczone do oferty zostanqprzedstawione w formie:

a) oryginal6w (oswiadczenia dotyczqce art. 22 ust.l ustawy pzp, oferta),
b) oryginal6w lub kserokopii (pozostale dokumenty),

a)

b)

c)
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2) dokumenty zNoilone w formie kserokopii musze byd opalrzone oznaczeniem ,,ZA
ZGODNOSi Z ORyGINALEM" i podpisane przez osobq/osoby uprawnione, (podpis

umo2liwiaj4cy identyfikacjq osoby skladaj4cej go, Izn. cztfielny podpis lub opatrzony

pieczEciqimienn4), na kaidej zapisanej stroni e,

3) w przypadku dokument6w lub oSwiadczeri sporzqdzonych w jqzykach obcych naleLy

doNqczydtNumaczeniena jegykpolskipodpisaneprzezWykonawcq,

4) Zamawiqqcy nie przewiduje mozliwoSci przedstawienia informacji zawartych w ofercie
w postaci elektronicznej.

6. Tajemnica przedsigbiorstwa:
1) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bqdzie zawierala informacje objqte tajemnic4 jego

przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, musz4 byd oznaczone klauzul4 NIE UDOSTEPNIAC -
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA i umieszczone na kor[cu oferty (ostatnie strony
w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie bEd4

uwa?ane za og6lme dostEpne i mog4 by6 udostqpnione pozostalym Wykonawcom razem

z protokolem postqpowania,

2) zastrzeienie informacji, danych, dokument6w lub oSwiadczeri nie stanowiqcych tajemnicy
przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.

7. Informacje pozostale:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem i zloLeniem oferty,
2) Wykonawca moie zNoLyC tylko jedn4 ofertq, przygotowan4 wedfug wymagan

okre6lonych w niniej szym ogloszeniu,

3) Oferta musi by6 sporzqdzona:

a) wjqzykupolskim,
b) w formie pisemnej, czfielnie.

8. Zaleca sig, aby:

ewentualne poprawki i skreSlenia lub
oferty) byly parafowana przez osobq

lub posiadaj 4cq Pelnomocnictwo,
kuhda zapisana strona oferty (wraz

i ponumerowana kolejnymi numerami,

zmiany w tekScie oferty (i w zaNqcznikach do

upowaznion4 do reprezentowania Wykonawcy

z zatqcznikami do oferty) byNa parafowana

3) kartki oferty byly spiEte (z zastrzeleniem, 2e czq36 stanowiqca tajemnicq
przedsiEbiorstwa mo2e stanowid odrEbn4 czqS6 oferty),

4) oferla zostaNa opracowana na formularzu ofertowym lub wg jego wzoru zalqczonego

do ogloszenia - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiajqcego nie

uje odrzucenia oferty, pod warunkiem, ze Wykonawca zawrze w swojej

Pomorze
achodnie

Unia Europejrka
EuropEjrki Furdusz SpolEefiy

1)

2)
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9. Zmiana/ wycofanie oferty:

1) zgodnie z att. 84 ustawy Pzp Wykonawca mo2e przed uplywem terminu skladania ofert
zmienil lub wycofai ofertq,

2) wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nale2y pisemnie powiadomi6
Z amaw i aj qce go, pr zed uptryw em terminu,

3) pismo nale2y zNo|y| w kopercie oznaczajqc odpowiednio ,,ZMIANA
OFERTY"/,,WYCOFANIE OFERTY NA ZORGANIZOWANIE
I PRZEPROWADZENIE KOREPETYCJI NR CZ4S CT ZAMOWIENIA
NAZWA CZ4sCr FKA.0441 .02.201g.JH

4) do pisma o wycofaniu oferty musi byi zatqczony dokument, z kt6rego wynika prawo
o soby podpi sui 4cej informaci q do reprezentowani a wykonawcy.

10. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertq zlo2onqpo terminie skladania ofert ZamawiEqcy zwr6ci bez otwierania po uplywie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdzial 16. Miejsce oraz termin sleladania i otwarcia ofert

1. Ofertg nale?y z\oLy( w siedzibie Zamawiaj4cego Powiatowego Centrum pomocy
Rodzinie w Szczecinku, uI. Wiatraczn a | ,78-400 Szczecinek, Sekretariat pok. Nr 10
w terminie do dnia 05.04.2019 r. godz. 10:30.

2. ZNo2ona oferta zostanie zarejestrowana (dziert, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego Powiatowego Centrum pomocy

Rodzinie w szczecinku, pok. nr 9 dnia 0s.04.2019 r. o godz. 11:00.
4. Wykonawcy mog4by6 obecni przy otwieraniu ofert.
5. BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwotE, jake zamierza

przeznaczyi na sfi nansowanie zam6wienia.
Otwieraj4c oferty Zamawiajqcy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, kt6rzy
zloLyli oferty atakhe informacje dotycz4ce cen.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajqcy zamleszcza na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
1 ) kwoty, jakqzamierza przeznaczyt na sfinansowan ie zarn6wienia;
2) fnm oraz adres6w wykonawc6w,kt6rzy zho|yrioferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zam6wienia i warunk6w ptratnoSci zawartychw ofertach.

- za termin zlo2enia oferty przyjmuje siq datq i godzinq wplywu oferty do
qcego, a nie datq i godzinq jej wyslania przez Wykonawce (np. przesylkq

I 
Rzeczpospotita

Pomorze
achodnie

Unia Europejska
Europcjskl Furdus. Spoleeay

6.

1

pocztow4 lub kuriersk4).
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9. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za op6Znienie w zNoileniu

spowodowane dostarczeniem oferty do siedziby Zamawiajqcego.

10. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za op6Znienie w zNoieniu oferty
spowodowane przyczynami le?qcymi po stronie Poczty Polskiej, innego operatora
publicznego lub poczty kurierskiej.

ll.Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zdarzenia wynikajqce z nienalezytego

oznakowania koperty/opakowania lub braku kt6rejkolwiek z wymaganych informacji np.

omylkowe otwarcie oferty przed wyznaczorLym terminem otwarcia, a w przypadku
skladania oferty poczlqlub poczt4 kuriersk4 - za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.

Rozdzial 17. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca okreSli cenq oferty brutto, w oparciu o zapisy niniejszego ogloszenia, za

realizacjg caNego przedmiotu zam6wienia, podaj4c j4 w formie okreSlonej w formularzu
ofertowym. W cenie brutto nale?y ujq6 wszelkie koszty niezbEdne dla prawidlowego
i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia oraz uwzglEdnii inne oplaty i podatki:
pochodne od wynagrodzenia, tj.: skladki na ubezpieczenie spoleczne (ptracone przez

ZleceniodawcE r Zleceniobiorcq), zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od os6b

fizycznych.

2. Podana cena ryczaltowa brutto w formularzu ofertowym (zat. nr 3 do ogloszenia) bqdzie

obowiqzywalaprzez caly okres realizacji zam6wienia i nie bqdzie podlegatra zwiEkszeniu.

3. Zaproponowarra ptzez Wykonawc6w cena jest cenq ryczahowq Zamawiajqcy nie
przewiduj e ustrug dodatkowych i uzupelni ajqcy ch.

4. Zaoferowana cenamusi uwzglqdniai:

1)

2)

5. Zamawrajqcv poprawia w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie;

2) oczywiste omylki rachunkowe, z twzgJqdnieniem konsekwencji rachunkowych. Zasady

poprawiania omylek rachunkowych: jeZeli cenaryczahowa podanaliczbqnie odpowiada
cente ryczaNtowej podanej slownie, przyjmuje sigza prawidlowe cene ryczahtowqpodan4

strownie; jeieli cena ryczaNtowa jest irna ni2 wynik przeliczetia cen jednostkowych, to
cena ry czattow a za caNofic zan6wienia
na niezgodno6ci oferty z ogloszeniem niepowodujqce istotnych
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Rozdzial 18- Opis kryterifw, ktfirymi Zamawiajqcy bqdzie siq kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryterifiw i sposobu oceny ofert

KRYTERIUM

1. Cena- 70 o/o (max. 70 pkt)
2. DoSwiadczenie wykonawcy - 30o/o (max.30 pkt),

Spos6b obliczenia punkt6w lacznie:

KC: x 70 + DWot

Gdzie:

a) KC - iloSi punkt6w przyznanychWykonawcy
b) CN - najnilsza zaoferowana cenabrutto
c) Cos - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
d) DWon - ilo56 punkt6w za do6wiadczerie wykonawcy w zakresie Swiadczenia usfugi

o charakterze tozsamym, co wybrana czg66 zarn6wienia przy realizacji projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii Europejskiej przyznany wg odrqbnej punktacji
(patrz ponizej) w ofercie badanej

(DWon) Przyznanie punktacji za dodatkowe do6wiadczenie wykonawcy w zakresie
Swiadczenia uslugi zorganizowania i przeprowadzenia korepetycji przy realizacji projekt6w
wsp6lfi nansowanych ze Srodk6w Unii Europej skiej

Minimalne do5wiadczenie wykonawcy w zakresie Swiadczenia uslugi przy realizacji
projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie jest wymagane.

W przyp adku zao fer ow ani a do Swi ad czenia na p o zi omi e :

I uslugi w zakresie Swiadczenia wlw usfugi przy realizacji projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii Europejskiej - zostanie przyznare20 pkt.
dodatkowo 2 uslugi lub wiqcej w zakresie Swiadczeni a wlw uslugi przy realizacji
projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii Europejskiej - zostanie przyznane
kolejne 20 pkt.

Rozdzial 19, fstutne dla stron postanowienia, ktdre zostanq wprowadzone do tresci
zawieranei urnowy w sprawie zamdwienia publicznego, ogdlne wurunki umow albo wz6r

p, iei'eli zamawiaiqcy wymags od wykonawcy, aby zawarl z nim umowQ w sprawie
zamhiienia publicznego na takich warunkach
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1. Zamawiajqcy wymaga od wykonawcy, aby zawarN z nim umowe w sprawie zamowienia

publicznego na warunkach okre6lonych we wzorze umowy, stanowi4cym zalqcznik do

niniej szego ogloszenia.

2. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zarnawiajqcy poinformuje

Wykonawcq o terminie i miejscu zawarciaumowy.

Rozdzial 2 0. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy

Zamawtajqcynieprzewidujezabezpieczenianale?ytegowykonaniaumowy.

Rozdzial 27. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamiwienia pablicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostaly we wzorze umowy (Zatqcznik nr 6 do

ogloszenia). Zamawiajqcy przewiduje mozliwoS6 istotnej zmiarty umowy w nastqpujecym

zakresie i na nastqpuj4cych warunkach:

1) zmiana terminu lub miejsca wykonania uslugi - jeieli na skutek dzialania sily wy2szej lub

wystqpienia okolicznoSci niezaleLnych i niezawinionych przez Zamawiajqcego (kt6rych

nie mozna byNo przewidziec w chwili zawarcia umowy) wykonanie usfugi nie jest

mozliwe w miejscu lub w wymaganym terminie.
2) Osoba Swiadczqcauslugq, moze ulec zmianie, pod nastqpuj4cymi warunkami:

w uzasadnionych przypadkach losowych, na skutek usprawiedliwionej nieobecnoSci

spowodowanej nagl4 chorobq wypadkiem lub Smierci4

Wykonawca zapewni nowe osobq o co najmniej takich samych kwalifikacjach
zawodowych, doSwiadczeniu i wyksztalceniu,

przed dokonaniem zmiany, Wykonawca dostnczy pisemn4 informacjq zawrorajqcqdane

nowej osoby wraz z opisem jego kwalifikacji zawodowych i zakresu zadaf, kt6re bqdzie

realizowalprzywykonywaniuzam6wieniqwrazzuzasadnreniemzmrany.
3) w kazdym przypadku, jeLeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiajqcego.

4) w przypadku wystqpienia okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo przewrdziel na etapie

sporzqdzenia niniejszego ogloszenia, a kt6re sq niezbqdne dla prawidlowej realizacji
z am6wi eni a, np . zmiana prz epi s 6w prawa doty czqcy clt prz edmiotu zam6w renia.

5) zmiany umowy przewidzianych w art.I44 ust.1 ustawy Prawo zam6wienpublicznych.

Wszelkie zmtany do umowy wymagaj4 zgody obydwu stron.

Rozdzis.l 22. Inne informacje

1. Wymagania dotyczqce um6w o podwykonawstwo okre6lone zostaly we wzorze umowy,

stanowi 4cym zalqcznlk do nini ej sz ego o glo sz eni a.

nieuregulowanych treSci4 niniejszego ogtroszenia stosuje siq przepisy ustawy
ri publiczny ch oraz Kodeksu Cywilnego.

Strona 19 z 39



Fundusze
Europejskie
Frqgram Regiqnalny I 

Rzeczpospolita . Pomorze
\. achodnie

Unia Europejska
Europejski Fuxdusr SpolEeny

3' Wykonawca ubiegaj4c siq o udzielenie zam6wienia publicznego jest zobowiqzany do
wypelnienia wszystkich obowiqzk6w formalno-prawnych zwiqzanych z tdzialem
w postQpowaniu. Do obowiqzk6w tych nale2€L m.in. obowi4zki wynikaj4ce z RODO3,
w szczeg6lnoSci obowiqzek informacyjny przewidziany w art. 13 RoDo wzglqdem os6b
frzycznych' kt6rych dane osobowe dotyczqi od kt6rych dane te wykonawca bezpoSrednio
pozyskal. Jednakze obowi4zek informacyjny wynikaj qcy z art. 13 RoDo nie bgdzie mial
zastosowania' gdy i w zakresie, w jakim osoba frzyczna, kt6rej dane dotycz4 dysponuje juz
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca bqdzie musial wypelnii
obowi4zek informacyjny wynikajqcy z art. 14 RODO wzglqdem os6b fizycznych, kt6rych
dane przekazule zamawiajqcemu i kt6rych dane po6rednio pozyskal, chyba Le ma
zastosowanie co najmniej jedno zwlqczen, o kt6rych mowa w art. 14 ust. 5 RoDo.

Rozdzial 23. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej pr4tsluguiqcych wykonawqt w toku
postqp owania o udzielenie zamfiwienia

Wykonawcom, kt6rych interes prawny w uzyskaniu zam6wienia doznaN lub moze dozna|
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przeprs6w ustawy, przepis6w
wykonawczych jak tez postanowieri niniejszego ogloszenia przysluguj4 Srodki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zam6wienpublicznych.

Rozdzial 24. Zalqczniki do ogloszenia
Zalqcznik Nr l. Opis przedmiotu zam6wienia
Zalqcznik Nr 2. oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniq orqz o spelnieniu
warunk6w udzialu w postqpowaniu.
Zalqcznik Nr 3. Formularz ofertowy - wz6r oferty
Zalqcznik Nr 4. Informacja o przynale2noici do grupy knpitalowej
Zalqcznik Nr 6. Wz6r urnowy

Szczecinek, 27. 03. 2 0 1 9 r.

rozporzqdzenteParlamentuEuropejskiegoiRady(UE) 2016/6T9zdna27kwietna2016r.wsprawieochronyos6b fizycznychw

::::::i":*y:l ::o.TK,cll y,.lt*". .y:l"q1g9 p:.lrywu_ takich danych oraz uchyrenia dyrektywy e5/46/wE,o--.- .-zporz4dzenie o ochronie danych) (Dz.rJn. UE L I I 9 z O+.OS,iOt O, str, D
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Zilqczniknr L do ogloszenia

SZCZEGoI,OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Swiadczenie realizacji ustugi zorganizowania i przeprowadzenia korepetycji z matematyki
i jqzyka angielskiego dla uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator SamodzielnoSci"

wsp6lfinansowanego przez Uniq Europejsk4 ze Srodk6w Europejskiego Funduszu

Spotecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RP2P.07.00.00 Wl4czenie spoleczne

DziaNanie RP2P.07.06.00 Wsparcie rozwoju uslug spolecznych Swiadczonych

w interesie og6lnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Zacho dniopomorskiego na lata 20 | 4 -2020 .

1. Przedmiot zam6wienia podzielony jest na dwie czg1ci :

1) I czqS6 - Korepetycje z matematyki - 1400 h
2) II czq56 - Korepetycjez jqzyka angielskiego - 100 h

Wykonawcamoze sklada6 ofertq odrEbnie na wybranqczgfillub na wszystkie czq6ci.

2. Za7<res zadah dla wszystkich czqSci zam6wienia obejmuje w szczeg6TnoSci:

1) Cel i termin realizacji korepetycji:
a) Planuje siq zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji dla 15 uczestnik6w

projektu ,,Nawigator SamodzielnoSci" w tym korepetycje z matemalyki dla 14

os6b i korepetycje z jerzyka angielskiego dla I osoby.

b) Celem korepetycji jest pelniej sze zrozrrmienie i utrwalenie materialu tematycznego

z wybranego przedmiotu, wyr6wnanie szans edukacyjnych oraz wpracowanie
metod pracy dla os6b maj4cych problemy z opanowaniem materialu.

Korepetytorzy muszqby6 dostqpni, w dni szkolne w godzinach popoludniowych

stosownie do zapotrzebowania uczestnik6w projektu. Realizacjq korepetycji

dopuszcza siE r6wniez w weekendy za zgodq uczestnika projektu i opiekuna

faktycznego. Nalezy uwzglqdni6 elastyczne godzity przeprowadzaniakorepetycji.

Przedmiot zam6wienia realizowany musi by6 przez odpowiedni4 ilo56 os6b, kt6ra
zapewnr mozliwo6d realizacjizadania jednoczeSnie (w tym samym czasie).

Korepetytorzy berdq tdziela6 korepetycji z danego przedmiotu na poziomie od

szkoty podstawowej do Sredniej wtr4cznie.

Wykonawca musi dysponowai osobami, kt6re zagwarantujq mozliwoS6

wykonania przedmiotu zam6wieni a tj. nauczycielami przedmiot6w: matematyki
i je&yka angielskiego.

g) Ten sam korepetytor mo2e ludzielal korepetycji zar6wno jednej osobie jak i kilku
osobom. Moze prowadzil zajgcia zar6wno z jednego jak i dw6ch przedmiot6w,
nnd rwarynftiem,2e posiada stosowne uprawnienia i wyksztalcenie.

ycje prowadzone bqd4 od momentu podpisania umowy i realizowane bqd4

15.722020 r.

D O rozpoczqciu terminu Swiadczenia ustrugi Wykonawca zostanie powiadomiony

z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

c)

d)

e)
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Metody i formy pracy: Korepetytor udzielal bqdzie korepetycji indywidualnie lub
w grupach maksymalnie 3 osobowych. Korepetycje udzielane bqd4uczestnikom projektu
w5zmagaj4cym wsparcia w takim zakresie w jakim uczestnik wymaga wsparcia.
W przypadku prowadzeniaprzez WykonawcEzajE1 w grupach dob6r uczestnik6w do
poszczeg6lnych grup winien zosta1 przeprowadzony tak aby zapewniaN komfortowy
udziaN w zaj gciach ka2d emu z uczestnik6w zaj q6.

Miejsce realizacji uslugi: na terenie miasta Szczecinek- siedziba powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, siedziba Wykonawcy lub inna lokalizacjapo wczeSniejszym ustaleniu
te go z Wykonawc4 i ucze stni ki em pr zy akc eptacj i Zamaw i q qce go .

wykonawca podczas okreslania ceny uslugi musi uwzglqdni6 w kalkulacji:
a) wszelkie niezbgdne koszty mateiatow do prowadz enia zajgc/spotkari;
b) Koszt material6w iwiczeniowych 1 komplet dla ku2dego uczestnika (np. kartki,

zeszyty, dlugopisy, ol6wki i inne materialy dydaktyczne);
c) Korepetytorowi przyslugiwad bqdzie wynagrodzenie jedynie za faktycznie

zrealizowanegodzinyudzielaniakorepetycji.
d) Koszty wyliczone powinny byi jako iloczyn stawki za godzinq lekcyjn4

ptzeprowadzonych korepetycji i liczby uczestnik6w projektu ktorzy skorzystali
z korepetycji.

e) Zamawiajqcv nie pokrywa korepetytorowi zadnych poniesionych przez niego
koszt6w zwiqzanych z rcalizacjq korepetycji, w tym koszt6w dojazdu. Koszty
wyliczone powinny byi w stawkq za godzing lekcyjn4 korepetycji na jednego
uczestnika projektu.

5) Wykonawca zobowiqzany bgdzie do:
a) Ustalania termin6w i godzinudzielaniakorepetycji zuczestnikiem projektu i jego

opiekunem, stosownie do tempa pracy oraz czynionych postqp6w. MiesiEczny
harmonogram spotkari przedkhada pracownikowi wyznaczonemv przez
Zamawiajqcego celem akceptacj i ;

b) Realizacji przedmiotu zam6wienia w formie,kt6rapozwoli na komfortowy udziaN
uczestnika bez ekspozycji na sytuacje stresowe;

c) Zapewnienia sprzqtu i material6w dydaktycznych niezbqdnych do
pr zepr ow adzenia z adania;

d) Prowadzenia dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiajqcego i na wzorach
pr zekazany ch przez Z amaw iaj qc e go ;

e) Biezqcego informowania Zamawiajqcego o przypadkach nieobecnoSci
uczestnik6w na spotkaniach, a takich wypadkach do ustalenia termin6w
dogodnych dla uczestnik6w oraz niezwlocznej zmiany harmonogramu w terminie
do trzech dni po niestawieniu siq uczestnika w planowanym terminie i ustaleniu
nowego terminu spotkania;

0 Ponoszenia wszelkich koszt6w niezbqdnych w celu prawidlowej realizacji
przedmiotu zam6w ienia;

\ ZNoLenia Zamawiajqcemu w terminie 7 dni po zakoriczeniu rcalizacji usfugi
dokumentacjiprzewidzianejdosporzqdzeniaprzyrealizacjizam6wienia;
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h) Udokumentowania realizowanego zadania w formie fotografii cyfrowej
7 przekazanie pracownikowi Zamawiqqcego wraz z pozostal4 dokumentacj4

w ciQgu 7 dni po zakortczeniu zajgd zgodrua zvmowaL.

i) Wsp6lpracy w trakcie realizacji uslugi z wyznaczonymi pracownikami

Zamawiajqcego, a takze informowania go o frekwencji i iloSci przeprowadzonych

indywidualnych godzin korepetycji;

i) Zagwarantowania zastQpstwa innych os6b o r6wnowaznych kwalifikacjach
w wypadku nieprzewidzianych okolicznoSci uniemozlwiajqcych realizacjq ustugi

przez osoby wskazane w ofercie, po uzgodnieniuzZamawiajqcym;
j) Wykonawca zobowiqzuje siq do promowania: Unii Europejskiej, Europejskiego

Funduszu Spolecznego i wlaSciwego Programu Operacyjnego poprzez:

o umieszczenie w miejscu realizacjt szkolenia w widocznym miejscu
przynajmniej jednego plakatu formatu minimum ,A.3. Plakaty zoslanq
udo stqpni o ne pr zez Z arnaw iaj qce go dl a kaldej cz qS ci zam6w ienia.

o umieszczenie na wszystkich dokumentach i materialach zwiqzanych
zrcalizacjqkorepetycji,w szczeg6lnoSci na: listach obecnoSci, harmonogramie

zajE6, znaku Unii Europejskiej wraz ze slownym odniesieniem do Unii
Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz znaht lFundusze

Europejskie wraz z nazwq Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego oraz informacji: ,,Projekt pn.

,,Nawigator SamodzielnoSci" - wsp6lfinansowany przez Uniq Eurollejskq ze

Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego reahzowanego w rarnach Osi

Priorytetowej RPZP. 07. 00. 00 WNqczenie spoleczne Dzialanie RPZP. 07. 06. 00

Wsparcie rozwoju uslug spolecznych Swiadczonych w interesie og6lnym,
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj ew6 dztw a Zachodniopomorskiego

nalata2014-2020.

Udzielanie korepetycji przez korepetytora bqdzie poddane monitoringowi przez

pracownik6w Zanawiaj 4cego oraz ocenie uczestnik6w proj ektu.

Opis niezbgdnej dokumentacji wymaganej od Wykonawcy:
a) Listy obecnoSci uczestnik6w na spotkaniach - obecnoS6 potwierdzona podpisem

uczestnika projektu - na wzorach przekazanych ptzez Zamawiajqcego (skladana

przy do star czaniu rachunk6dfaktur za daty mi e si 4c r o zliczeniow y) ;

b) Dziennika zajq6 - (skladana przy dostarczaniu rachunkodfaktur za dany miesi4c

rozliczeniowy);

c) Karta ewaluacji wraz z opisami postEp6w czynionych przez ku2dego uczestnika
projektu - na wzorach przekazanych przez Zamawiajqcego (po zakortczeniu

realizaqi ustugi oraz naka2dqproSbq Zamawiqqcego jednak nie czq6ciej ni2 raz

w miesi4cu);

d) Ankiet oceniajqcych jakoS6 i przydalnoS6 korepetycji - na wzorach przeikazanych

przezZamawiqqcego(pozakonczeniurealizacjrustugi);
Dokumentacji w postaci fotografii cyfrowej (po zakoriczeniurealizacji ustugi).

6)

7)

idywana forma zatrudnienia - umowa cywilnoprawna.
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e) Uwaga: Liczba uczestnik6w bior4cych ttdziaN w korepetycjach moze ulec zmnieiszeniu
w kazdlrm przypadkunatomiast nie moze ulec zwiekszeniu.

10)w przypadku rezygnacji uczestnika z udziata w projekcie i rekrutacji na jego miejsce
nowego uczestnika Zamawiqqcy ma prawo skierowad go do udziatu w korepetycj ach na
miejsce osoby rezygnuiqcej w przypadku zaistnienia takiej poftzeby,

ll)WartoSd brutto umowy okreSla6 bqdzie maksyrnalnq sumarycznq wielko6i brutto
zam6wieni a i zawierac zaplanowane oraz niezapranowane ustugi.

l2)Jako podstawq rczliczenia przyjmtje sig cenq jednostkow4 brutto za jednq godzinq
lekcyjn4 udzielonych korepetycji dla j ednego uczestnika.

l3)Rozliczenie wykonanej uslugi odbywai siE bEdzie w okresach miesiqcznych po
przedstawi eniu przez Wykonawcq faktury/rachunk LL wrazz listami obecnoSci.

14)W przypadku rezygnacji chqtnych na dany rodzaj korepetycji, Wykonawca nie bEdzie
ro 5 cil 2adny ch iqdart o odszkodowanie.

Fundusze
Europejskle
Program Regionslny f 

Rzecrpospotita
Pomorze

achodnie
Unia Europejska

Europejskl Furdusr Spoleany
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Zalqczniknr 2 do ogloszenia

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ
o SPELNIANIU WARUNKOW UOZTAT,U W POSTEPOWANIU*

skladane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia29 stycznia2004 r,
Prawo zam6wierfl publicznych

(dalej jako: ustawa Pzp) tj. DzU 22018 r, poz.1986 ze zmian.

OSwiadczenie Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia
oraz spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu

Skladaj4c ofertE w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym
zgodnie z zasadqkonkurencyjnoSci o kt6rej mowa w rozdziale 6.5.2 wytycznych w zakresie
kwalifikowalnoSci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata 2014-2020 na
zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji indywidualnych z matematyki i jeAyka

angielskiego dla uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator SamodzielnoSci"

wsp6lfinansowanego przez Uniq Europejsk4 ze Srodk6w Europejskiego Funduszu

Spolecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RP2P.07.00.00 Wl4czenie spoleczne

DziaNanie RP2P.07.06.00 Wsparcie rozwoju uslug spolecznych Swiadczonych w interesie

og6lnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na
lata2014-2020.

O5wiadczamrLe:
1. Nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust.I ustawy Prawo

zarn6wieit publicznych (P ZP)

Data, miejscowoSi Podpis Wykonawcy

2. Zachodz4w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postqpowania na podstawie art.24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP. JednoczeSnie oSwiadczam,2e w zwiqzku z ww.
okolicznoSciaunapodstawie art.24 ust.S ustawyPZP podj4lem nastqpuj4ce Srodki naprawczei

Podpis Wykonawcy
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3. Spelniam warunki udziaht w postQpowaniu dotyczqce posiadania kompetencji lub
uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatralnoSci zawodowej, o ile obowi4zek ich
posiadania wynika z odrEbnych przepis6w, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolnoSci
technicznej lub zawodowej, opisane szczeg6Nowo w rozdziale 10 ogloszenia.

Data, miejscowoSi

4. OSwiadczam,2e w celu wykazania spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu
okreSlonych przez Zamawiajqcego w Rozdziale 10 ust, 1 pkt . ... ogloszenia (wpisa6
odpowiednio), polegam na zasobachnastEpuj qcych podmiot6w:

w nastqpuj4cym zakresie:

otaz 2e te podmioty nie podlegaj4wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zam6wienia.

Data, miejscowoSd Podpis Wykonawcy

OSwiadczenie Wykonawcv w zakresie podwlzkonawstwa

5. OSwiadczam,2e nastqpuj4ce podmioty, kt6re bEd4bratry udziaNw niniejszyrn postqpowaniu
jako podwykonawcy, niebEd4ce podmiotem, na kt6rego zasoby powoluje siE Wykonawca,tj.:

nie podlegaj4wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zam6wienia.

:"""
scowosc Podpis Wykonawcy

S I W przypadku, jezeli dany punlct nie dotyczy Wykonawcy - nalezy go wykreilii lub nie wypelniai
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OSwiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postepowaniu:

6. OSwiadczam 2e spelniam warunki tdziah: w postqpowaniu okreSlone w ogloszeniu

o zam6wieniu dotycz4ce:

1. Posiadania odpowiedniej wiedzy i doSwiadczenia,

2. Dysponowania odpowiednim potencj atrem technic znym,
3. Dysponowaniem osob ami zdolnymi do wykonania zam6wienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data, miejscowoS6 Podpis Wykonawcy

O Swiadczenie Wlzkonawcy dotyczace podanych informaci i :

6. OSwiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powy2szych oSwiadczeniach s4 aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaNy przedstawione z peNnq Swiadomo6ci4 konsekwencji
wprow adze nia zamawi aj 4ce go w b I qd przy pr zedstawi aniu informacj i.

Data, miejscowoS6 Podpis Wykonawcy

SIona2T 239



FORMULARZ OF'ERTOWY

OFERTA
Nazwa i adres podmiotu sktradajqcego ofertE:

Unia Europejska
Europejski Furdusz Spolecay

ZaNqczniknr 3 do ogloszenia

Zamawiajqcyz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku
ul. Wiatracznal
78-400 Szczecinek

Fundusze
Europejskie
Pmgram Regionalny I [51'cz*;'osnotita Pomorze

achodnie

\

Odpowiadaj4c na ogloszenie dolyczqce zam6wienia na Swiadczenie realizacji usfugi
zotganizowania i przeprowadzenia korepetycji z matematyki i jqzyka angielskiego dla
uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator SamodzielnoSci" - wsp6trfinansowanego przez rJniE
Europejskq ze St'odk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej RP2P.07.00.00 Wtrqczenie spoleczne DziaNanie RP2P.07.06.00 Wsparcie
rozwoju ushrg spotrecznych Swiadczonych w interesie og6lnym, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oferujemy
wykonanie przedmiotu zam6wienia w zakresie:

I czgSd - korepetycie z matematyki zgodnie z wymogami zawartpi w ogloszeniu i jego
zalqcznikami za nastEpuj 4c4 cenq: *

WartoSd brutto bferty: .............21
slownie zlotych:i...
O5wiadczamyr ib:
Posiadamy doSdiadczenie w zakresie wymienionym w Rozdziale 18 ogloszenia

(t
b

NAZWACZ4SCT
ZAMOWIEI\IA

Liczba
os6b

Oferowana cena netto
zal godzinp

korepetycji na jednego
uczestnika

w PLN

Oferowana cena
brutto za 1 godzinq

korepefycji na
jednego uczestnika

wFLN

Oferowana cena brutto
(z VAT) za calo6( I czq6ci
przedmiotu zam6wienia

wPLN
(za-l400 sodzin)

Czg56 I: Korepefycje z
matematyki dL
14 os6b -
rrtodzie2 z
powiatu
szczecineckieg

I

I

b.

l4

56 - korepetycje z jqzyka angielskiego zgodnie zwqogami zawartymi w ogloszeniu
i j ego zalqcznikarni za nastqpuj qce cenQ: *
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Warto5d brutto oferty: ............. zl
slownie zlofych:
O5wiadczamy)Lei
Posiadamy do5wiadczenie w zakresie wymienionym w Rozdziale 18 ogloszenia

.....uslug

Liczba godzin caloSci ush"rgi moLe ulec zmniejszeniu w kazdyrn przypadku, natomiast nie
moie ulec zwiqkszeniu. WartoSd brutto umowy okreSla maksymalnq sumarycznq wielkoSi
brutto zam6wienia i zawiera zaplanowane i niezaplanowane uslugi Swiadczenia uslug
tlumacza jegyka migowego dla os6b niepelnosprawnych uczestniczqcychw projekcie.

Jako podstawErozliczenia przyjmuje siE cenq jednostkow4 brutto za I godzinq Swiadczenia

uslugi na jednego uczestnika korepetycji.

Po zakoriczeniu okresu obowiqzywania umowy, Wykonawca nie bqdzie wnosil 2adnych
roszczen wobec Zamawiajqcego, w przypadku nie wykorzystania caloSci kwoty brutto
okreSlonej w niniejszej ofercie.

WartoSd brutto umowy okre6la maksyrnalne sumaryczn4 wielkoS6 brutto zam6wienia
i zawiera zaplanowane oraz niezaplanowane uslugi Swiadczenia uslug.

O5wiadczamy,Le:
Posiadamy kwalifikacje w zakresie wymienionym w Rozdziale 18 ogloszenia
TAK - NIE (niepotrzebne proszQ skreSlii)

OSWIADCZENIA
l. OSwiadczamy,2e:

1) zapoznalilmy siQ z warunkami podanymi przez Zamawiajqcego w ogloszeniu

_ i nie wnosimy do nich 2adnychzastrzelen,
l'-I - uzyskaliSmy wszelkie niezbqdne informacje do przygoto ania oferty i wykonania

. zamowTenra.

3) akceptujemy wzor umowy oraz termin rcahzacji przedmiotu zam6wienia podany
przez Zamawiajqcego,
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ZAMOWIENIA

Liczba
os6b

Oferowana cena
aettoza I godzinp

korepetycji na
jednego uczestnika

w PLN

Oferowana cena
brattoza I godzinp

korepetycji na
jednego uczestnika

w PLN

Oferowana cena brutto (zYNf\ zt
calo6d I czp5ci przedmiotu

zam6wienia
w PLN

(za 100 eodzin)
Cz966II:

Korepetycje
z jgzyka
angielskiego
dla 1 osoby -

rrtodzie2z
powiatu
szczecinecki
ego.

I



Rzeczoosoolita
f eotsri

Unia Europejska
Europejrkl Fundu* Spohariy

od dnia uptywu

E
terminu

Pomorze
achodnie

J.

4.

5.

6.

a

a

a

a

a

FundusEe
Europejikle
Prqgram Rdgionalny

4) vwaZamy siq za zwlqzanych niniejsz4 ofert4 przez 30 dni
skladania ofert.

5) wypelnilem obowi4zki informacyjne przewidziane w arl. 13 lub art. 14 RODO4
wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub poSrednio

pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie zam6wienia publicznego

w niniejszym postqpowaniu.s

W przypadku udzielenia nam zam6wienia zobowiqzujemy siE do zawarcia umowy na

zasadach okreSlonych w niniejszym postqpowaniu, w miejscu i terminie wskazan5rm
przez Zamawiajqcego.

CzESci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamierzamy powierzyi podwykonawcom
i podanie firm podwykonawc6w:

Oferta zostata zto2ona na .... stronach

Do oferty dotr4czono:

a

Adres, na kt6ry Zamawiajqcy powinien przesyNal ewentualn4 korespondencj q:

Osob a wyznaczona do kontakt 6w z Zarrawi aj 4cym :

Numer telefonu:

Adres e-mail, na kt6ry bgdzie wysylana korespondencja:

Podpis osoby/6b uprawnionych do skladaniq

iwiadczeri woli w imieniu Wykonawcy

nie d.otvczv *

mentu Europejshiego i Rady (/E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi w zwiqzku

nawca nie przekazuje danych osobowych innych ni| bezpoirednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylqczenie
slosowaniaobowiqzkuinformacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO treici oiwiadczeniawykonawcanie sklada
(usuniqcie treici oiwiadczenia np. przez jego wykreilenie).
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ZaNqczniknr 4 do ogloszenia

oSwaocznNrc rwKoNAWCy o pRzyNAt nhyoSct L(rB BRAKa
PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRAPY KAPITALOWEJ

o kt6rej mowa w trt.24 ust. I pkt23 ustawy Prawo zam6wieri publicznych

Zamawiajqcy:

Powiatowe Centrum Pomocv Rodzinie
w Szczecinku
ul.'WiatracznaL
78-400 Szczecinek

OSwrnucZENIE*

W zwi4zku z moim udziaNem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego,
prowadzonego zgodnie z zasadq konkurencyjnoSci o kt6rej mowa w rozdziale 6.5.2

wytycznych w zakresie kwalifikowalnoSci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnoSci na
lata 2014-2020 na zorganizowanie i przeprowadzenie korepetycji indywidualnych
z matematyki i jVyka angielskiego dla uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator
Samodzielno6ci" - wsp6lfinansowanego przez Uniq Europejsk4 ze 6rodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RP2P.07.00.00 Wl4czenie
spoleczne DziaNanie RP2P.07.06.00 Wsparcie rozwoju uslug spotrecznych Swiadczonych
w interesie og6lnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oSwiadczam, 2e przynale2g/nie przynaleilg** do
tej samej grupy kapitalowej.

W przypadku przynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w, wykonawca do niniejszego
o6wiadczenia zalqcza dokumenty lub informacje potwierdzajqce, 2e powiqzania z innym
wykonawc4 nie prowadzq do zakN6cenia konkurencji w postEpowaniu.

Podpis os6b uprawnionych do skladania oiwiadczei woli w
irnieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

dczenia nie nale2y zaLqczad do oferty, lecz naldry je zlo2yd w ci4gu 3 dni od daty opublikowania przez Z,amawiaj4cego na stronie
ej informacji z otwarcia ofert

RzeczDosDolita

f eotst<i Pcrmorze
achodnie

Unia Europejska
Europdjrki FurduEz Spot€tz[l

dn.

iwe skreSli6
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ZaNqczniknr 5 do ogloszenia

WYKAZ 056B SKIEROWANYCH DO REAL IZACJI ZAMOWIENIA

Skladaj4c ofertq w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonym
zgodnie z zasadqkonkurencyjnoSci o kt6rej mowa w rozdziale 6.5.2 wytycznych w zalffesie
kwalifikowalnoSci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnoSci na lata 2014-2020 na
realizacjE usfugi zorganizowania i przeprowadzenia korepefycji z matematyki i jgzyka
angielskiego dla uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator Samodzielno6ci"
wsp6lfinansowanego przez Uniq Europejsk4 ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RP2P.07.00.00 W4czenie spoleczne

DziaNanie RP2P.07.06.00 Wsparcie rozwoju uslug spolecznych Swiadczonych w interesie
og61nynr, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na
lala 2014-2020 oSwiadczam, 2e rniej wymienione osoby bqd4 uczestniczyl w wykonywaniu
zam6wienta.

Szczecinek dn.
Podpis os6b uprawnionych do skladania oiwiadczeri woli w
imieniu Wylronawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

Lp.
Nazwisko,
imiq osoby Kwaffikacje

zawod,owe

DoSwiadczenie/

wyksztalcenie

Zakres

wykonywanych
czynnoici w
realizacji

zam6wienia

Podstawa do

dysponowania

wskazanq

osobq

I

2

4.
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ZaNqczniknr 6 do ogloszenia

UMOWA / UMOWA ZLECENIE NR ..,,.(wz6r umowy)

zawarta w Szczecinku, w dniu ...... 2019 r., pomiEdzy:

Powiatem Szczecineckim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul.
W iatr aczna 1, 7 8 - 40 0 S z cz ecinek zw anp dalej, rZamawi aj 4cym" r r epr ezentowanym pr zez

Dyrektora i ZastqpcE Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku ,

w imieniu kt6rego dzialajqnapodstawie pelnomocnictwa :

l.MaNgorzata Kubiak - Horniatko - Dyrektor
2. Jacek Woynicz - Zaslepca Dyrektora
a

, zamieszkalym (adres siedziby) .........
PESEL (NIP) )zwartp dalej I'Wykonawcefr,

w imieniu, kt6rej dziala:

na podstawie postEpowania o udzielenie zam6wienia prowadzonego zgodnie z zasadq
konkurencyjnoSci o kt6rej mowa w rozdziale 6.5.2 wfiycznych w zakresie kwalifikowalnoSci
wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnoSci na lata 2014-2020 ff
FKA.044 1 .02.2019.JH, zostala zaw arta umowa o nastqpuj 4cej treSci :

s1

1. Zarnawiajqcy zleca a Wykonawca zobowiqzuje siq
i przeprowadzenia korepetycji w zakresie czg(tci m

do zorgantzownnia

;.,";,;;;;;';;;;,;i;;-J;?f 1":i1'"":*";:::L;,;f11,J-?'['J.-'#
Europejskiego Funduszu Spolecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
RP2P.07.00.00 Wtqczenie spoleczne DziaNanie RP2P.07.06.00 Wsparcie rozpoju usfug
spolecznych Swiadczonych w interesie og6lnym, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w Powiatowyrrl Centrum
Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

2. Szczeg6lowy opis przedmiotu zan6wieria okreSla zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego,
kt6ry j est integraln4 czqSci4 niniej szej umowy.

t umowy realizowany przez WykonawcE bgdq obejmowaly kuhdq czynnoill,
t konieczna dla spelnienia wymagari okreSlonych umow4 lub, kt6ra jest

implikowana przez umowQ, lub kt6ra wynika z jakiegokolwiek zobowiqzania
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2. Wszelliie zmiany winny by c uzgadniane z Zamaw iaj qcym.

3. Miejsca realizacji korepetycji winno znajdowal siE na terenie miasta Szczecinek -
siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, siedziba Wykonawcy lub inna
lokalizlpcjapo wczeSniejszym ustaleniu tego z Wykonawc4i uczestnikiem przy akceptaqi
Zamawiajqcego

Wykonawg a o|wiadcza, 2e:

a) posiada kwalifikacje, wiedzq i doSwiadczenie niezbqdne do prawidtrowego

i terminowego wykon ania przedmiofu zlecenia,

przedmiot zlecenia wykonywaf bgdzie z naTe?ytq staranno6ci4 wynikaj4c4
z profesj onalnego charakteru wykonywania zlecenia,

wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z zaNoheniami

projektu, jest odpowiedzialny za jako36 i wyniki tej pracy.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) kontroli pracy Wykonawcy. Wykonawca podda siE okresowej kontroli i ocenie realizacji
zam6rpiieni a, w szczeg6lnoSci w celu badania:

a) dlanu realizacji umowy;
b) dfektywnofici,rzetelnoSci i jakoSci realizacji umowy;
c) prawidlowoS6 prowadzonej dokumentacji dotyczqcej realizacji zam6wienia.

2) monitoringu przebiegu i sposobu prowadzenia ustugi;
3) niezwNdcznego rozwiqzania umowy (ze skutkiem natychmiastowyn bez ponoszenia

koszt6iv ze strony Zamawiqqcego) w razie stwierdzenia nienale?ylego jej wykonywania
przez Wykonawcq, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych
niepraryidtrowoSciach i nie przedstawieniu ze strony Wykonawcy wyjaSnieri tych
nieprar,iridlowoSci,kt6rezaakceptujeZarnawiqqcy.

' 1. Zarnawiajqcy przewiduje na realizacjq przedmiotu umowy okreSlonego w $ I ust. 1

Unia Europejska
Europejskl Furd0sz Spol€rzrry

w umowie, ale kt6re mog4 by6
ukoriczenia, lub bezpiecznego,

RzeczDosoolita

f Polski . Pomorze
\' achodnie

erue

ych

:nia

s2

uslugi rozpocznie siq od daty podpisania umowy i bqdzie realizowane we
przezZamawiaj4cego terminach do dnia 15.12.2020 r. O terminie pierwszego

uslugi Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 5 dniowym

s3

b)

c)

$4

$s

Sfiona34 239



FunduszeLulb-p-iisrie RzeaoosPolitaI
2. Liczba uczestnik6w korepetycji moze ulec

nie moze ulec zwiEkszeniu. Warto5d b
sumaryczn4 wielkoSd brutto zilm6
niezaplanowane uslugi.

3. Jako podstawq rozliczenia przyjmuje si

przeprowadzonych korepetycji dla j ednego

4. Po zakoriczeniu okresu obowi4zywania
roszczert wobec Zamawiajqcego, w prz

okreSlonej w niniejszej otercie

5. W przypadku braku chqtnych na dany rodzaj korepetycji, Wykonawca nie
Zadny ch 2qdaft o o d szko dowani e.

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq
jakie musi ponieS6 Wykonawca w celu realizacji niniejszej umowy.

7. Strony postanawiaj% 2e wynagrodzenie Wykonawcy berdzie uslalane za

okresv rczTiczeniowe.

8. PlatnoSd bqdzie dokonana przelewem nawskazany przez Wykonawcq rachunet bankowy,
w terminie do 14 dni od daty otrzymama przez Zamawiajqcego pirawidlowo
wystawionego rachunkulfaktvry orazzzachowaniem postanowief niniejszej umowy.

9. Rachunek nale?y wystawi6 na:

Nabywcq uslugi: Powiat Szczecinecki, ul. Warcislawa IV 16, 78-400 Szczecinek, NIP:
673-16-30-032.

10. Odbiorca i Platnik: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku,uT.Wiatraczna

Zamawiajqcy j ako administrator danych osobowych, powiena Wykonawcy wltrybie art.
(UE) 20161679 z dnia 2,7 kwietnta

umowy

w ust. 1 bqdzie platne po

zlecenie wrazt z listami

l,18-400 Szczecinek,

11. Wynagrodzenie za realizacjE przedmiotu umowy okre6lone
dostarczeniu Zamawiaj4cemu faktury/rachunku do umowy
obecnoSci.

12. PlatnoSci bqd4 rcahzowane sukoesywnie, po uplywie kolejnych miesiqcznyoh okres6w
r ozliczeniowych r e alizacji umowy.

73. Zleceniobiorca wyraila zgodgna potr4cenie z naleLnej mu kwoty wynagrodzenia, skladek
ubezpieczenia zdrowotnego i spolecznego, podatku dochodowego oraz innych
przewtdzianvch prawem narzut|w na w)magrodzenie, w przypadkach i w wysoko6ci
prawem pr zew idziany ch.

14. Za datq dokonania zapNaty przyjmuje siQ datE obciqhenia rachunku bankowego
Zleceniodawcy.

15. Wynagrodzenie za zrealizowan4 uslugq jest wsp6tfinansowane ze Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6 dztw a Zachodniopomorskie go 201 4 - 2020.

16. Wykonawca nie mole zbywad na rzecz os6b trzecich wierzytelnoSci powstatrych

w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody Zamawiajqcego udzielonej w formie
pisemnej.

$6

2 ozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepNlmru takich danych oraz wydanymi na jego
podstawie krajowymi przepisami z zal<resu ochrony danych osobowych w celu rcalizacji
niniejszej umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych os6b

zawartychw przekazywanych lub udostqpnianych Wykonawcy dokumentach, w zakresie
niezbqdnym do r ealizacji niniej szej umowy.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami

z zalcresu ochrony danych osobowych (m. in. ustawa z dnta 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmian.).
WykonawcamoLeprzetwarzal powierzone dane wyNqcznie w zakresie i celu, okreSlon5rm

w niniejszej umowie.
Wykonawca zobowiqzany jest podja6 nastqpuj4ce czynnoSci w celu zabezpteczenta

danych osobowycll zaw artych w przekazywanych dokumentach:

1) zastosowa6 odpowiednie Srodki techniczne i organizacvjne, odpowiednie do zagroLert

oraz kategorii danych, zapewniajqce ochronq przetwarzanych danych,

a w szczeg6lnoSci zabezpieczy1 dane przed ich udostqpnieniem osobom
nieupowazniorlym, zabraniem przez osobq nieupowaznionq przetwarzaniem
z naruszenierh ustawy oraz zmian4 utratau uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W zakresie przestrzegania powy?szych przepis6w Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoSd j ak Zamawiajqcy bqdqcy administratorem danych;
2) nie powielad dokument6w ani nie utrwala6 danych w 2aden inny spos6b; wykonywa6

nadz6r nad bezpieczefstwem danych przez caly okres ich posiadania w spos6b

zapewniajqcy w szczeg6lnoSci ochronq przed dostqpem os6b nieupowaznionych,

uszkodzeniem, zniszczeniern lub utrat4;

3) do przetwarzania danych zostan4 dopuszczone wylqcznie osoby posiadajqce

upowa2nienie nadane ptzez WykonawcE; osoby, kt6re zostaly vpowu2nione do
przetwarzanta danych, s4 obowiqzane zachowai w tajemnicy te dane osobowe oraz

sposoby rch zab ezpieczania;

4) usuwad wszelkie zgromadzone we wtasnej dokumentacji a udostqpnione przez

Wykonawce dane osobowe, niezwNocznie po wykonaniu niniejszej umowy.
Wykonawca nie 4a prawa powierzal danych osobowych zawartych w przekazywanej

dokumentacji osobom Irzecim.

s7

Wykonawca mo2p zleci6, zgodnie z ofertq Wykonawcy, wykonanie czqSci prac
podwykonawcom pod warunkiem,2e posiadaj4oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziaNania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownik6w, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

W umowie z podwykonawc4terminzaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie mo2e by6
niz 30 dni.

o podwykonawstwo nie mo1e zaw ier aC p o stanowi e ir uzalelniaj4cych uzyskani e

od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajqcego

Fundusze
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Program RB!iqnalny
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achodnie .",.Jlll"*t*";t:$:**? E

2)

3)

4)

s)

1.

3.

przez podwykonawcE ptratnoSci
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wynagrodzenia dla Wykonawcy, obejmujqcego zakres prac wykonanych
podwykonawcq.

W przypadku uchylania sig przez Wykonawcq od obowiqzku zapNaty wymagalnego

wynagtodzenia przysluguj4cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kt6rzy
zawarli umowy o podwykonawstwo, kt6rych przedmiotem s4 dostawy lub uslugi,
Zarnawiajqcy dokona bezpo5redniej zaplaty wynagalnego wynagrodzenia
przysluguj 4cego podwykonawcy bez odsetek nalelny ch podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowiqzany dokaLdorazowego przedkladaniaZamawiaj4cemu projektu
umowy z Podwykonawc4, celem jej zaakceptowania przez Zamawiajqcego oraz
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy poSwiadczofiqza zgodno66 z oryginalem kopiq
zawartej umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sqdostawy lub ustugi.
Do zmianpostanowieri um6w o podwykonawstwo stosuje siq zasady maj4ce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

8. Zasady dolyczqce podwykonawc6w majq. odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawc6w.

9. Umowa pomiEdzy Wykonawc4 a podwykonawc4 powinna byt zawarta w formie
pisemnej.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno(tci za
wykonanie obowiqzk6w wynikaj4cych z umowy i obowi4zuj4cych przepis6w prawa.

11. W przypadku zawarcia umowy na podwykonawstwo, Wykonawca po ku2dym odbiorze
przedmiotu umowy zobowiqzany jest dostarczyl Zamawiajqcemu, wraz z rachunkiem I
faktur4 VAT, oSwiadczenia podwykonawc6w o uregulowaniu przez Wykonawcq
naleznoSci za prace wykonane przez podwykonawcq w okresie rozliczeniowym.
W przeciwnp razie Zamawiajqcy zablokuje Wykonawcy kwotq, jaka przyslugiwa6
berdzie podwykonawcy na poczettych uslug lub dostaw.

s8

1. Wykonawca jest zobowiqzany zaplacil Zamawiajqcemu karq umowne:

w wysokoSci 0,5o/o og6lnego wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 5 pkt I umowy, za
kaldy dzief op62nienia od terminu wskazanego przez Zamawiajqcego w zleceniu -
o ile zwloka ta nastqpila z przyczynle?qcychpo stronie Wykonawcy,
w wysokofici ljYo wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 5 pkt 1 umowy, jeheli
Zamawiqqcy odstqpi od umowy z powodu okolicznoSci, za kt6re odpowiada
Wykonawca,
zabrak zapNaty lub nieterminow4 zaplatgwynagrodzenia nalehnego podwykonawcom
lub dalszyrn podwykonawcom w wysokoSci 0,3oA Nqcznego wynagrodzenia
Wykonawcy, o kt6rym mowa w $ 5 ust.l zakalde zdarzenie,
za nteprzedlo2enie po6wiadczonej za zgodno6i z oryginaNem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zN zakazde zdarzenie,

e) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko6ci

Fundusze
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Pcmorze
achodnie

Unia Europejska
Europejrkl Furdusz Spoteczny

5.

.7

a)

b)

c)

d)

zNzakazde zdarzenie.

Strona37 239



Rzec"Dosootita

I Polski

Jezeli kara umowna nie pokywa poniesionej szkody Strony mogq. dochodzi6
o d szko dow ania uzup elni aj qce go na zasadach okre Sl onych w Kodeksi e cywilnym.
Wykonawca upowaznia Zamawiajecego do potr4ceniakar umownych z przyslug$ecego
wynagrodzenia.

$e

1. Zamawiajqcy jest obowi4zany do zapNaly kary umownej w wysoko6ci:
1) za odstqpienie od umowy przez Wykonawcq z przyczyn le2qcych po stronie

Zamawiajqcego w wysokoSci 5YoNqcznego wynagrodzeniaryczahowego brutto o kt6rym
mowaw $ 5 ust. l umowy.

s10

1. Zamawiajqcemu przysluguje prawo odstqpienia od umowy zwiny Wykonawcy, gdyi

1) Termin realizacji przedmiotu umowy wskazany przez Zamawiajqcego w odrqbnym zleceniu,
zostanie przez WykonawcQ nie dotrzymany, a korepetycje z tego powodu nie mogly siq
odbyi.

2) Wykonawca naruszy w spos6b raiqcy obowi4zuj4ce ustawy i normy w zakresie przedmiotu
umowy;

3) Wykonawca nie wypelnia obowiqzk6w naNo2onych niniejszEumowQ,
4) Wykonawca realin$e przedmiot umowy w spos6b niezgodny z zapisami ogloszenia oraz

niniejsz4umowe;

5) Zostal zNoLony wniosek o ogloszenie upadto6ci Wykonawcy albo nast4pitro ogloszenie
upadloSci Wykonawcy;

6) ZostaNa ogloszona lub nastqpila likwidacja Wykonawcy;
7) ZostaNo zgloszone przez Wykonawcq Zqdanie otwarcia postqpowania ukladowego albo

nastqpilo otwarcie takiego postgpowania.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstqpienia od umowy z winy Zamawiajqcego, jezeli
Zamawiajqcy:

1) Nie wywiqzuje siq z obowiqzku zapNaty rachunku/ faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uplywu terminu zapNaty, okre6lonego w niniejszej umowie;

2) Odmawi a b ez w skazania pr zy czyny odbior6w wykonanych prac ;

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj qcej, 2e wykonanie umowy nie
leLy w interesie publicznyrn, czego nie molna bylo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, Zamawiqqcy moLe odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powziqcia
wiadomo6ci o tych okolicznoSciach.

Odstqpienie od umowy, o kt6rym mowa w ust. 1-3, powinno nastqpi6 w formie pisemnej
pod rygorem niewazno6ci takiego oSwiadczenia i powinno zawieral uzasadnienie

s11

y nie bqdq odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidtrowe wypelnienie swych
odpowiednich zobowiqzafi wynikaj4cych z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie

2.

a
J.
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niewypetnienie lub nieprawidlowe wypelnienie spowodowane zostalo zaistnieniem sity
wyaszej.

Sltawy2sza oznaczanadzwyczajny przypadek pozostaj qcy poza kontrol4 dzialaniami lub
powstz)imaniem siq od dzialafi przez StronE, kt6rego nie spos6b bylo przewidziel ani
unikn4i, kt6ry zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznoSci stanowi4c
siLq wyLszq dla cel6w niniejszej umowy uznaje siq przede wszystkim wojnE i klqski
zywiolowe.

Kuhda ze Stron, w miarq mozliwoSci, zobowiqzuje siE poinformowad StronE d*gq
o przypadkach i charakterue sily wy1szej, kt6re moglyby mied wplyw na wypelnienie ich
wzajemnych zobowiqzan i obowi4zk6w wynikaj4cych zniniejszej umowy.
W przypadku, gdyby okoliczno66 sily wylszej bqdzie Irwatra dtahej ni? 7 dni, kaLda ze

Stron bqdzie uprawniona do odstqpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

s12

l. Zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci, z zaslrzezeniem

ust. 7.

2. Spory, mogece wymkn46 na tle niniejszej umowy, strony poddaja pod rozstrzvgniqcie
s 4du wtraS ciwe go ze w z glqdu na si edzib q Z amaw iaj qc e go .

3. Wykonawcanie mo2e przenieSi w czasie caloSci lub czqSci wierzytelnoSci wynikaj4cych
z umowy narzecz osoby trzeciej.

4. W sprawach nieregulowanych niniejsz4 umowe majq zastosowanie w szczeg6lnoSci
przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie oSwiadczenia zwiqzane z wykonywaniem Umowy, przekazywane bgdq
bezpoSrednio za pokwitowaniem, lub listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru na
adresy Stron wskazane w komparycji Umowy.

6. DorEczenie na adresy wskazane w komparycji Umowy uwaza siEza skuteczne z dniem
odbioru, lub, w przypadku nieodebrania, w terminie 14 dni od dnia pierwszego
awizowania.

7. Kaida ze Stron mo2e na podstawie jednostronnego pisemnego oSwiadczenia skutecznego
od chwili jego dorqczenia drugrej Stronie, dokonad zmiany swojego adresu do dorqczeri,
o kt6rym mowa powyzej.

8. UmowE sporzqdzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, jeden dla Zlecetiobiorcy
i dwa dla Zleceniodawcy.

9. Integraln4 czqSi umowy stanowi4 zaLqcznrki:

a) ZaNqcznlk nr 1 - Oferta Wykonawcy
b) ZaNqczniknr 2 - Ogloszenie wraz z zaNqcznikamr
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3.

4.

Wykonawca
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