
Fundusee
Europejiskie
Frggrqr R,sgienalny

Fnmnrzo
b :achotnie

oGr,oszEN EO WII]NIU UiStr,UGI

I{A ZORGANIZOWANI
Z MATIXMATYKI I J4ZYKA KIE

Zam6wienie o vyartosci rni

podstawie, art. Il ust. 8 usdawv z dnia29 st
Dz.rJ. z 1'.018 r. poz. 1^9EA z poLn.
projektu nastQpuje zgodnie z zasadqk

Stron:l internetowa: http:[ pcpr

e-mail; pcprszcz€rcinek@wp.pl
znak postqpowania: FKA.0441.0 1. 9.JII

)

mawiajqcergo:

PO OC
,A

ne

ENTRU OCY RODZINIE W SZCZECINKU
WIA 'FtAqzNA 

1

TNEK

Unia Er.rropejsl<a
Eqropej5ki Furdu5z Spot€a:ny

WII,DZENII] KOREPETYCJI
D|LA UCZESTNIKOW PROJET(T U

wsl'otr FINANS OWANEGO I'P(Z)EZ
TUROPEJSKIEGO FUNDUSZIU

GO

okreSlonej w przgpisach wydanyc,h na

PN. ,,N[AWrcAuoR sAM
u{r4 EUR.OPEJSKA ZE

P)

OD 0w

POWIAT'OWE C

PO'T/IATOWil CENTRL

UL.T4/IATRA

Strona I z 39



op

Str.ona2 239

,a
.).

'+.

olkt6rej mowa W rozdzis,le 6.5.12 wyl

zi:stianie dokumdntacj a postqpow ania

v

zeme

UJQ,

1) ardur,inistratorem P ani lP ana danych

Ul. Wtatraczna l. 78-400

I ochronv <lanvch yckr

inku jest Inbpektor: Ochrony Dan

Szc:zQci,nektel.94 7tr 37 101;

,.1) I'elnilPana dane bsobowe przetwa

r;elu zwrqz{nym z
. 0'44 1. 0 1. 2 A I 9. JH prowadz;ony

Parlhm

Uniia Europejska
Europejikl FurduszSpol@ny

4iejsca, w ktdrych zostalo

publi o na$tqpuje zgodnier z zasad4
a E 

^ ----r--^------l- -- -1 :rozdzi Ie 6.5.2 w5tyaznrych w z:akresie

isk ego Funduiszu Rozwoju Rrryionalnego,

und Sp6j noSpi na lata 20 | 4-2:"020 .

ogloszenia stosuje siE przepisy ustawy
Cywi

nosci. funduszeeuroprj skie, gov.pl

i Rzec-zposDolita

f, Polska

P,iar,vo zam6wiefr publiczny ch or az

$odzaj zarn6w rilnra: usilu ga.

Miejsce publikaOji oglosirenia o przetaigt:
t,-\ l'aza Konl(urencyJnosct

ODO w
i dane

ze Srodk6w Eu'opejskiego
Operacyjnogo Wcrj ew 6dztw a

przypadku zbreratria danych

dotyczq" w celu :zwiqzanym

L jest

k;

Pot

w

2)

w

Eurdpejskiego i Rady (UE) 2A161619

ycznych w zwi4zrku z prze>I:w arzaniem

wu takibh danych orarz uihylenia
nie danfch) (Dz.Urz. UE L 119

wi,atowd Centrum Pomo,c:y Rodzinie

- kpntakt: ul. W,(: ul. Wiatraczna 1,78-400

tawie art. 6 usrt. 1 lit, c RODO

ie zat'n6wienia publir;znego nr
zgodnie z zasadq konkurencyjnoSci
akre$ie k*alifikow:llno5ci wvtlatk6w
,ju Regilonalnego, Europejskiego
na lata 2014-2020.oscS

y lub podinioty, kt6rym udostqpniona

3 ustawy z dnia8 oraz art. 96 ust.
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29 stycznia 20A4 r. - Prawg

,,ustawa Pzp";'-----r ,

5) PatnilPana dane osoboufe beda
okres ,4 lat od dnia Aak
trwaniir umowy przel|racza 4 l
umowy;

6) ob<>wi4rek podernia irzez p
dotyctz:qcych jest wjrrnogiem
zwiqr,anym z udzjalem w
konsekwencj e n iepod4nia okesl

7) w odniesieniu do pani/Fan a dan
zauto ntaty zo wany, sto b ow ani e art.

B/ posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. ls RO pra

prz:,etw arzttni a danlch
art. 18 ust.2IRODO2;
prolvo do wniesienia
uzna PanilPun, 2e I
przepisy RODO;

9) nie przysluguje pani/Fariu:

- w zwiqzku z: art. 1Z ust. 3

art. (iust. 1 lit. c RODO.

Rozdzial 2. Opis przedmiottp zam6

Qnmnrzo
! :acidiliie*

danych,rsobowych be4po6rednio .pa1,rilPana

sprostowania Pani/Prena danvch os
wo 2qdaria od adnaini$tratora osrien

zastrze2eniem przpildk6w; o kt6rych

Urzqdu Ochrony Danlrch Osobow , gdy
ych osobowych Pani/p ana dolycz4cychL

d lub e IIODO prawo do

ych

oso

a

w

osotrowych;

prawo do prrzernoszehia danych o kt6ryrn mowa w artl 20 RODO:
na podstawier atl',. 2I R sprzeclwn, wobec pr|etwaruania Lyclh

jestosobowycl; gdy2 pQdstaw4 warzania PanilPana danvch oso

1. Przedmiotem zam6wiLnia jest
z naternatyki i jeAyka angiels
SamodzrielnoSci" ivsp6l
Europejskiego Funduslu S

RPi1P. 0?'.00" 00 Wl4c zertie
spolecznych Svriarlczony

yja6nienie: skor:zystanie z prawa do spiostowania nie
rczn€go aru zmlan4postanowieri umowy w zakresie

WyjaSnierrie: prawo do ograticzenta pndtwarzania nie
mg rodkow ochronyprawnej ftfb w celu

Europejskiej lub paristwd



Rzeczpospolitd
Polskir ,","Jlll:"tJ"::g:ffi E

1)r
2)r

ojew6dztwa lata
ielony jest

- Korepptycje z .matemartyki

czqSd - Korepetycj e z jgzyka angiels

awca mo2e skladai ottbrtq odrqbnie na w

opis przedrniotu zam6wienia

iot zamdwienia jest wsp,5lfi yze
j skiego Flrnduszru Spolecz;nego.

po stqpowaniti uczestn i czy t mo gq.

o soby ftzy czfie nieprowad zqce dziaLal

ust. 1 pkt 2) 14) w rLin:iejszym ogloszeni

prlzewidrrjo wymagania; o

zalruflnienia przez Wykon
p,race os6b wykonuj4cych czyntro6ci

konanie tych czynrroSci pole5;a na wyk
z dnia 26.06.1974 r - l(odeks

nq podstauie umowy o
6wienia, tj. czynno,flci zwiqzane z ,r

onaniu praey w rozutnieniu art 22 S 1

Zachodniopomorskiego

qa dwie czqSci :

2074-2020. Przedmiot z:,am6wienia

czqSd lub 4a wszysfkis czqr5r;i.

sigw ZaN{cznrkvnr 1 do oglos:zenia.

Srodk6w Lflnii Erropejskiej w ramach

arczej,

4.

bqdzie zobowiqzany przedstawi6

>by faktfcznie posiadaje wymagane

e, o kt6fych jest rnowa'w Rozdziale

mowa w drt. 29 ust. 3a wslawy PZP

rodwykonalvce na podsta'n,ie umowy

z realizacjq zam6wie:nia, je2eh
'w spps6b okreSlony w art.22 $l' spps6b okreSlony w art.22 $l

i, Ififrych wykonanie wymaga

okrdSlone w z,akresie realizacji
uslugi nie bqdq Xtolegaly na

pracy.

szkolen]owe, 8031000Cr-0 - UsfugiOD CllV: 80000000 - 4 - tlstuei

3. Aferty csqficiowe

ienie jest po{zielorLe na dwie czq5oi

4. Aferty t{ariantowe
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i rofiio'cznie siq,. od daty podpigania
', Z ar\aw iajec e go termin aclh.

t20 r.

:awo zrniany terminu luLb miejspa u

q6ci zprn6wienia.

po$lwykonawcy wykonania czqsci

mQwa w art, 25a ust 1 usta,uVy

lub dokumenty potwierdzajqce

Rozdzial 5i. Termin wykotlania

1. .Rozpoczgciie: Swiad]czenie

reali z:owane we wskdzanvch

2. ',Lako,frczenie: - do dhia 15.12.

3. )l,arnarwiajqcy zastrzqga sobie
jeie1i na skutek dzlaNania si

i niez:awinionych prdez Zamaw
zzawa'rcia umowy) lVykonanie
okreSlonym w ust. X. Zmiana
zmiany wynagr odzertia. Zamav
przetl wykonawcE kluczowych c

dcrstarvy zostaNy okre(lone we
oglos;lenia.vt)rvuzrr/uq.

Rozd.zial 6" fnformucja o obofii o s o b l,,sttzg o wy ko' n ani a lrr ze z
czqSci zamdwieni)a oraz o

1. 21, amuw iaj qcy 2qda wgkazani a
wykcxranie :zarnierza powierz
podu'vkonar,yc6w. Prl,ed przyt
obowiqzek poclai, o ile s4 j
kontzrli:towe podwyko{rawc6w i
uslug,i. Wykonawca bqdzie I
zmianach danych, d kt6rych
zam6r,vienia, a takhd, przekaz

uslugi nast4pi w tr{kcie jego reali4acji, wykonawca na Lqddnie
przedsfawi o6wiadczefrie, o kt6
prrblio:znych, lub obwiadczen
wykhx;zenia, wobec t{go podwy

3. Wymagania dotyczqc$ umowy

lmowy, stanowi4cym

siq o zamdwienie

ez W[konawcE w ofercie ozefci zam
podwykonawcom i podania przpz \
rienilm wignia
znarlo, i nazt

r6b dd k: aLewan
biez{oo zawiad.amiaN :r,amawialqcetr

nowa vy zdaniu poprztednim, p It
al in[olmacje na tema.t nowydh pr

ljer z7l p ow ier zy c r e alizacj erushgl.

ow)/

konania urslugi,

o

wykona

mawiaj

s4 usl

l,qdzie

nini



Rzeczpospotita
Polskir

e zarn6wi(nia albo reprezentolvania
am6vsienia publicznego.

wykonawc)/ stosuje

wsp6lnego ubiegania siq o udziel
n{wcy z:,oltowiqzani s4 do uslanowi
Waniu <r udzielenie zdm6wrbnia e

wykonilwc6w, o lct6rych

lkonsorcium, sp6lka
pelnorlrocnika do repre:zentowania

reprez$ntowania w postEpowaniu

blicznegQ oraz ponosz4 solidarn4
Wszelkip kontakt'yr, korespondencj a,

konsolcjum, a zamawiaj4cyrn bqd4

umowy w sprawie zam6wipnia
alnoSd za wykonanie przedmiotrr um
ia i 4awiadonnienia nriqdzy ucz(stnik
i za polr ednictwem pelnomocnik[.

publiczn$, jeieh oferta konsorcjum

ium przddstawi umowE reguluj4cq

, o kt6rych mowa w ust. i, solidbmq odpowied:zialnoS6 za

oWy i wniesienie zabezpieczet'ria nal tfie gc: wy|<onania umowy,

na, sklad,ana ptzer. dw6ch ll|rb

len1a

WVkofawc6'w powinna spetnia6

l) rt
2)s
a) do

6vf
sk

, kt6re bEd4uczestniczyd w #ykony

ie o spelnianiu warunk6w u'dlialu w

i dokumenty, takie jak:

o nieporlleganiu. wyklucz;eriiu

Pelnomdcnik w imierniu calego

imieniu swojej

I

nie z liderPm konsorcjum.

adczenie skladar kfiLdv z konsbrcjum w

Stlona 6 z 39
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W'szelkie rrrtzli<>zenia rqzane z
w waluci.er polskiej PLN.

Rozdzial ra. warunki udzialu
spelniania tych wa

t. O rudzielenie zam6 lenla
w nastgpuj4cych ach:

'l Prtmnrz tt
!'' ac-hoAnie

zam6wie4ia

Zumawia-iiycy uizna ten
w kt6rynr olwiadczty, iL
obowi4zek ich posizrdania

a)

sposobu

siq Wykonaway, kt6rzy

warunki realizacji uslug, tj.:
w yksztalce'nie w y i:sz:e sto s6wne

lub odpowiednie studia pod

r)

arunek

ze

Lie

aJQcyryI 2 leXnie

um RzeczlTpospol ite.j polsftiej

4ozlicir,enia zx,iqzane 
4

r ealizfrcj q nini ej szego

nr 2 do oferty.

Zanawiajqcy uz.na ten nek za spelni y, jeieli Wykonawca zlbLy
posriacla co, najmniqj 2 lelnie doSwi w nauczaniu dzieci i m yna
gimnazjalnym i/lub nie z Zalcpcznikiew nr 2 do o v.wykmoze polegad nzr doSwi Srednio wykonujqcych 2a,171
(korepetyt,crrzy) wpisran y ch przez W w Zalqczniku nr S do ofeftv.

3) ! otencjal technidzny
Zantawiajqcy uzna. ten wdrunek za jeleli Wykonawca

do wykonania
posiada potencjal czny
z Zulqcznikiem nr 2 do ofdtv.

Zamawiqq<>y uzna ten arunek ony, je2eli Wykonawoa wiw l,rt6rym oSwiad,cz:y, i2 os6b gwarantuj4cych n4le|
OrS

i
wykonanie przedmiotu

y5 je2<>li Wykonawca z oswl
uprawnienia j eileli prz@pisy l:,adajq

raJ4 arunki

wa

ZE

omie

wca

enia

rotu,

Draz

1e

z ktlrego bqri4 ud

, kt6re

co najmniej

przed

'7 239
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wli
g.rm

Zamalviajqcy
o doptrsilczeni

ziLm ia w Ttczbte co na

p0nad jalnej

udziPlaNa k.orePetYcji z Pr

Lllnia Eur,opejska
EuropE jskl Fu rdulT- sPoldznY

i/lub p onad girr :nazj alnYm

iotu objEtego danYm zadaniem

zin w sfkole gtmnazjzinej iilub

darfm zadatiem z;aLm6wiernia

co najmniej 50 godzin w

nej l/lub ponadgimn azialnqi

w)nrlaga od wykonawcow

do urdzialu w PostqPowaniu im

przy realizacj

doSwiadczeniu

zarlr6wienia wraz z I

ych ds6b -Z,alqcznik nr 5 do o

5) SYt

Zanawrajqcy ten warunek za sPelnionY, jelelt

spelnia waru udziatv w postqPowaniu dot. ytuac

z Zulqcz:n nr 2 do ofe,rt'y.

Wykbnrawca
dostdrc:zyd

iony do realizacji
unlenty potwierd:zaj4ce k

Wykonawca zloLY oSwiadczenie, ze

i ekonomibznej i finansor,vej zgo'Cnie

la
cje

zanlowlenra u nionych w Zal'l;qcznilr'u nr

e dodatkowe:

rawda mole w celu

ofertowego.

spelnliania warunkirrv ud"ziatu

zraht w fostqpowaniu oraz bada, czY

5do

jest zfbowiqzanY

os6b zdolnych do

i sh wvmagane.

nirszwlocznie

wykonania

2In

w postqpow u, w stosownYch sYtuacjao-h

lub jeg,o c:2'

finrrnso'wej I ekonomicz.nej inn,Ych Podlni
folegac na zdolnoSciach

Nqc:zqcy'ch ga nim stosunk6w PrawrrYch.
iach ub sytuacli innych Podmi,ct6w, musi2) Wyk

udowoclni6

1) wv

zasoparni t

od<lania mu

ts) Zame

techniczne I

wykazente

nie zachodzq
pkr13) -22)

4)w
lub doSwi

nie, bqdzib dysponowal rniezbEd.nyni

iaj4c zobo'{viqzanie 1.ych podmi<lt6w do

,rr zeby r eallzacji ztarn6w tema.

nawcy przpz inne podmioty zdolnoSci

lub dkonomlci.n% Pazwzlajq na

dtnioty te
StrorLa 8 z 39



w'yrkonarlvcy mog4
yclt vryksztahc'enia, kvraJtitikacji za

a,wqparctuoz
4. Wykonawca m w cQh.:L potwi

w stosownych iacll oraz w iesie4iu do konkret nego zam6wienia,
polegai na n,oSciadh teahni

I Pc mnrzp
l'' achoci'ni"

wca [,olegajqc na zdolno6cjach lub
art. p)2a ustawy Pzp,bridz:ie dyspor
nalg?yte wykcnanie :aarn6wieiria

ytranLiu zam6wienia publicznego,
ywanfrr zam6wierni a pultlic>znegq, d)

lnoSoi dotyczq.
zaworCowe lub r;ytuacja. ekonomi

tych fub zawodowych lutr sytuhcji
ezale'flnie od charakteru pra.wnego lE

mawr+Jec,emu, 2e rcali.zujqc zdm(
i tychL podmiot6rv, w sitct eg6lno6ci

ani]a rnu do dyspozycji niezbqdn
awiajqcy oceni, ozy udostqpniano w

luQ zrawodowe lub ich sytu4cja
ie p4izez wykonawcE spelniania wa
nie :zaohodzq wobec tego podmi
art. 24 ust. 1 pkt 13.-22 i ust. 5

I rundus:re
I Europrl'skie
I Progrsm Regionaloy

5) 'frr celu
podmiot6vr na oftreSlonych
zasobami w st iu umgzliwiaj4c
oceny, czy s lqcz4py wykon z tyni podmiotami gwarantuje
do ich zasob6w, awiaJ+cy 2+da Dnt6w, kt6re okreSk44 w
dostqpnych wyk trycy z4sob6w i po@mLiotu, b) spos6b rvykor:zystania

wbbec tych podrniot6w podsta
Zamawiajty.ty zai a, aby r[ykona w terrlninie okreSlonym ptz:ez zarnawj
ten porlmiot inn podmiQtem lub miot{rni lub zobowiqzal siEclo qsobis

rli wykaze zdolnoSci techniczno lub
odp,rwiedrLiej

sytuacjq fi re trlotwierdzajqlce spelnianie w
w postrEpowaniu.

poctmlotu, ptzez
udz"iaNu inLnego

zdolnoSciach

w postqpowaniu

zrealizuje uLslugi,

6) Jei:,e>li zdo
podmiotu, o kt
udzialu w

7) Ocelna

spelnia", \)t/

3. Ocena spelni
spellnia - nie s

onawcQ, przy w
iotu przy wyk

go vyykonaw poldfla w odniesieniu do w
yczqclzch wyks ip, kwalifikacji zawoclowych lub

ch r,'llskazane

teghnic:zne I
mowa w pkt 1.,

;vaniu lub zacl

e potr,yi erd zE q sp eNnienia przez

dokonand zostanie zg<>drie z fdrmu
za*\rarle w dokumentach ltub

wie,, ustawy - Prawo za,m|wien pwbli

w postqpowariu zoslanie

wys;zcze96lnion w rofldzia"Ie 6. Z tre(rci zalqcz<>nych clokurnent6w
jednoznacz:"nie, iL /vi'waruhki Wyk wca spelnil.

Oraz: nie podleg;aj w.ykluczpniu na

waruhk6w

ekonomir;znej i
stosunkr5w pra
podrnio1.6w, i udoiwodnii
dysponorval ni
zob<>wiap:.anie t
potrzeb5r realiz
inne podmioty
ekonomriczna,

w postt2lrowani otaz bada, cz
kt6rych .mowa

o warur{k6w dot

'gch poprniot6w,
nych. ffykonaw kt6ry polega na zdolnoSciach lub

ff1jir lfl
sytuacji innyc:h

al niezhqdnymi

licznego ora:z

ywisty dostqp

ci: a) zakrcs

w lnnogo

) zakres i okre's

podmiot, na

nk6w vdzidts
cloSwiadczenia,

lub finansowa,

warunk6w
wykluoz,enia.,

€Lcego: z:astqpii

go w'ykonaniir
zawodowe lutr
nk6w udiziatu

,,spelnia / nie:

iach

wynikai:

ych.

wg formuly

postQpowanlu,

jego czqSci,

nanso,wej lub

8;o z 111m

uacji rinnych

ienie, bE<ilzie

wla[gc
za.sob6w na

nawcy pf:zez

nansowa [ub

k6w udLzialu

podstawy

ustawy P:zp.

iot6w, jeSii

Strona 9:z 39
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RzeczposPotita

ffi Potska

podrnioty zrealizujqroboty budowlane hrb u

wymaga Wykonawca,, kt6ry polega na sytuacj

, odpowiada solidarnie z podrn.lptem,

Pomcrze
rchodnie i"t-1,',:$:l{:f EE
i, do reali4acji kti te :zdolnoSci s4

finansowdj 1ub e ic,z:neJ innych

do udostqpnlenia

nieu<lostEpnienia

. Je2e>li zdolrro6ci

Fundlusze
Europejskie
Prqgr!m

zama

1)

2) :zobow

zostaNa

udziala

nowstaJa wskr"r

/ rue pgnos1 w

zobo]viazal si

zasorb6w, szkodq poniesionq lfizez zafirawraJ

tych iw, chyba t're za nieudostEPnienie

techni lub zawodowe 1ub svtuacia e lub fina,frsowa, miolrr, o kt(irym

motva w t. [, nie potwierdzaj4 sPelnienia wykQnawct2 arunl(iw ud:ziatu

w lu lutr zachodi,,q wobec tych wy rvykluczenia,

y Zq<ila, aby wykona\A/ca w terrni4rie o lonym prlez laJ4cejgo:

wykai zdolhroSoi techniczne, lub zawodbwe 1

ok mowa w usit. 1"

5. \ / wsp6llnego ubiegania sie. o udzi enle zamqwlenla

wytonav/cy zobowiqzani s4. ustanowlenla

rrria ich w postqpowaniu o ludziel ie zam6wienia al

aniu i zav'rarcia umowy w sPrawie zam6wienia publi

odpowiedziaLlno66 za wykonafiie

a) o6wiadczenia i zawia$omi

aj4cfm bqd4 siq odbywa6 za po$redni

procbdury(t. Zamawi y przewiduje mozliwoS6 zdstoso

naJpl dokpnad oceny ofert, a nastEPnie

ten podmiot innym podmiotem lfb'
V,aN siq do <lsobistego wykoni4ria

i$na jako .najkorzystniejsza, trie

zaftresie, 'w jakirn powo,tuje siQ.

powiedniej czg1oi 6wienia, 1e2eh

lub ef<onomieznau

m, sp6lka

norrncnika do

reprerzentowania

go ofaz polloszQ

szelkie kontakty,

karrri trronsorrjum,

" odrvr6conej, tj.

, czy wykona ca, kti'rego oferta

Mr

Ro,zdzi,nl ,11. kaZ o5wiaclczefii clokumentdlrv j

nia" i:,e Wvkonaw

Oiiwia,ilczeni o braku podstaw do wykluc4enia

w u (oryginLal) - Zalqcznik Nr

wykhiczeniu

naleiry zal1czy(,

spe,l'nia warunki

amnlk6w udlzialu

formar;ie zawarte

wanrnl<6w udzialu

w'ykonawc6w,

slQ O jzamowlenle.

w o6wiad iu stanowiil wstgpne potwierclzenie, wykonawca me lega rvykluczeniu

oritz speNnia

irurych podm

arurtki udiriatu w postqpowanitf. W kt6ry rje siq na zasoby

t6w, w celu wykazania braku istnieni wobec nidh wyklrrczenia oraz

spelniania,

w postQpow iu z4mieszcza inforntacje o tyclt pod

1. prlypadku wsp6ln,ogo ubiegrafiria si

otach w o$wiad iu, o tr16ryn lnowa
na ich zasoby,

o zam6lvienie

nie ubie$aj4cychsklada kald"y z w'ykonawc6u'l w
Strona 10 z 39



2. PozoslalfidotutmenW. kt6re na

I rundusire
I Europejskie
I Pregram R+gienakry

oraz infirrrnaci

Fnmnrzo
\, ich;e;ie*

a) Formularz:

ogloszqnia,
b) Pe,hro iqzulqcymi przepisami prawa, w

(osilb) ania oferenta w toku postEpow
zart6wien a publicznego ( l[rb kopia potwierdrzona
z o-rygr ) lub dohrment
W,ykona

ierdziaj4ce s

ia po gwierd zona:za zgodnoll z

3. Dokurnenty
pordstarv clo u'fklucze4ia, kt6re
'w odprrwie dzi.lnu L,qdaiie Zarma iaj4ce$o:

a) 'Wykaz os6b, lskierow{nych
w odpo#iedzia

zawod(wych,ich kw,alifikac
wy,konimia iwienia publiczne

c, podstawie do d

wcy lub kadry kierowniczej wykon

olertowJz, wypelni i p0dpisany przez WykonawcQ -

ianie lwarunk6w udzialu w postppow
ile?y brzedlo?y (. ZamawiajQcentu po

wykdnawcq do realiza<>ji zamlwier
za Sltiadczenie uslug, wr.dz z infiorm

ierii do6wia dcz:"enia i wyksztaloenia

, atal<.2e zakresu wykon.ywanych pr

ronoWania tymi osobami oraz oSwi

potitq

wardrrk<iw udziefra w postqpowanlu
tLdy z wykonavizc6w wykazuje spr

fuykluczenia.

ie warunk6w udzialu w pos
nd za.sobach

lega pa:zdolnoSciach luh sytuacji i
22a qstawy Prarruo zanrL6wie.ri publi
i w sltopniu unrozliwiaj4.cyn i,aleil
czy sfosunek lqc,,zqcy wykonawc Q. z ty

b)

wyksztalcen ia tTaw 
odov.{'ych wyk

wzoru Z'atqczn:ik nr 5 dl niniejsz,
.lezeli \A

fno'Wa ril

przedstra

W przypadku, jezeli Wykonawca
na zaszx.lach ot<r,rslonych w art.

innych podmiotdw,
e typh podmiot6w do oddania

nieirbqdrrychL ir[sob6w na oml, korzy$tania z nich prz:,y wykonani

dyspono'wal nipzbqdnymi

ch zagob6w, zamawiajqcy mo1e Eqd

wcy pasob6w irunego podrniotu,
b, sposQb wykoizystania innego llodmiotu, przez w

wykQnywanii, z,amowi
o. czry $odmiot, na zdolt

a pubficznego,

ciach kt6rego w5,konawca polego w
6w u{zialu w

doSw

vVaniu doty ctzqcy ch wyksztallloeni

Strona11 z39

Unia
Er lopejski Fl

bra.lr po<lstaii,z

e warunk6ry

Nr3do

ione dla osoby
ia o udzielenie

e za :zgodno36

tourania

o dzialalrro5ci

iu oraz brak
twarciu ofert;

l

pubJicznego,l

ami na t<>ma|

nycJr dor

nie czynnoScir

ie rna tematl

y -. we<lfug,

iu, o kt6r'ych

wiqz;any jesti

dyrspozycji,

zam<iwienia.

podlmiot6w r

ych, bEdzie r

e wykonanie
i podrniotiami

dokunnent15w.

awcQ, przy

esieniu do

, kwalifikacji
lrrb ustuLgi,



4.

5.

w

od

ZA

terminu

Rzeczpospolita
Polsk,a

Zarnawi y 24da od wykonar,vcy, kt6ry lpol

podrrnio na ziasa(lach okreSlonvch w afi.. 22a

tych. iot6w dokument6w okreSlonyc$ w $

z dnia 26. 7.2016 r. w sprawie rodzaj6w dirkum

od r,vyk cy w postr2p,owiuliu,o udzielenie

Na. potwi zertie braku podstaw do wylfl
mie"isce leszkania poza tet:ylorium

w kaju, w kt6rym ma siedziftrq lub

io, ze nie otwarto jego likwidacji ani ni

wczeslueJ

udz.iahr w
w kt6rym

iz 5 nniesiq,cy przed rrplywern telminu
postQpowaniu o udzielenie zanpwieni

ykonawca ma siedzibq lub miejsce

dct'L1rczy,

odpowied

ie wydaje siE ww. ilokumentu,

lo ofwiadcz:enie wvkonawcy. ze

Jegc) ji, lub oiiwiadczenie osotry, I

notari lub przed organem s4dowyml admi

lub gospodarczelgo wlaSciwyrn

ZALT.II a wykonatvcy lub miejsce zamiflszka

6. DOKIJ NTY POZOSTAtr,E:

OS'wia.dozeni

kapitalowej
Wykonawcy o przyrwlezno6ci lrub

Zalqcznik nr 4 do ninieibzego

zamawlaJSce w terminie 3 dni od daty zh

stronie inte j infrrrmacji o kt6rych nlowa
ania ofert)"

UWACIA:
pol.wierdzaj

onawca nie jest obowi4zanY do

okoliczno6ci, o k1.6rych mor,ria w
zarrawtaJqcy iada oSwiadczenia iub dokunlentv

uzl6ka( za bezplatnych i og6lnodostqpnych

publicznych rozpmieniu ustawy z dnta IJ l
podmiot6w izujqcych zadama pribliczne (D|:,U, z

Ro'zdziul 12. 'ym agania d.oty czqce wadium

Zumaw'iajqcy ie p4zewiduj e obowiilzku wniesilenia

13. 'ermifu ntiqzania ofertq

na zdolnQSciach 1

.awy, przeflstawieni

9 RozporZqdzema

k, prrynafeznoSci

ogi --'yI

,tJ"::|,:#; !E

b sluacji innych

w odniesieniu do

Ministra Roz'woiu

zramawraJQcy

ia, Wykortawca rjqcy stedzibq lub

politej Polskiej trada dokunlenty
ia, potwierdzajqce

l - wvs1.awlonv n1e

nia r,yniosk o <1<>p'ltszczenLe do

albo skt{dania . .lei:eli w kraju,

rkania ma , l<t6rej dokument

Lje siq je dokt
riem osobf lub

art. 86 upt.L pl<t

.25ust. 1pkt1i

danycli, w

tqgo wy woy lub rnoze je

lrrb ,Cokument6w

ustawy Pzp,;1e2e1i

g6lnoSci r{estr6w

ian.).

teln ziawlefaJitcym

uprawnionych do

ment rlrial '>, z:l<>2one przed

istracyjnylrr albo nem sanlorzqon

wzglqdl na si zibq lub miejsce

tej osobvf

teJ sameJ €rupy
nawca przed\oLy

iaj4crcgo na jego

Pzp (po uplrywie

2005 r. or in yzaqi dzia.lalnoSci

0r7 r. vol. 570 z:.e
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Fundus;re
Europejiskie
Prggram RBgignalny

Wlzkonavyca sk

terminu skladani o:[ert.

Pr mnrze
b actrotnii

eniq4wtqzany pr,zez okres 30 dni li

6w, a tsl;i,e wskflzanie osoby
pocz$ elektronicznej I

rcinek@wp.pl

: \ttp t! p crr . szczs,q€kibippl
ane ptzzz Zamawiajqcqgo

e, zoslaly mu dorqczone w

pisen{nie do Zirmawiajqcega o

Rozdzial 14. In
or^tz

l. V/ niniejsz
irrformacje

adrcs

2. Aclres strony i

wskazany

4. Wykonawca
ogtoszenia.

utrrllywern

op/:oszrenia

pc,lowzr w
5. 'W szctz:ee67ni

Oglosze,nia o

6. Do kontaktow

Joanmq Henmann

Rozdzial l:1,, Opis

1 Opako'wanie i

Lie uflzieli wyja5nierfi nfle pt6Zni0j
pod warunkient, Le wniosek o

Ofertq nale?y
zaadresowa.nym i sianym

go riie p62niej ni? do konca dnia,

yfr , rlieprzezrocirystym

Adtesat:

POW TOWE CENTRUM

t<tl.94 137101.

resowbnie ofe

zttrdej

POMOCY R
UL.

zINnE w szczBcrNKu
IAT]]RACZNA 1

szpzECrNEr(

NA ZOR A.NI WANIE I P DZENIE $ONNP CJ][
Strona 13 z 39

od dnia uplywu

siQ Zarnawiajqtego Wykamawcami

ej do
y internetowej

adre,s e-mail
umozliwizrj4cy

aSnienie t:re6ci

na 2 clni p'rzed

w
n

w

w t6rynL uplynie

zmianry tresci

opakowaniu (np. lkoperta)



Funrduszrg
Europejs,kie RzeczFospotita

Polska
P.qgra m

l\R (l ZAMOWIIDNIA ... NAZW4 CZ\

Uwaga
Zarnawiaj4cy
oznakO\rvania

punkcie.

ponosi oclpowiedzialnoSei zlt zda

pakowanin lub braku ktrireil{ol

2. Spors6b oferty.

a)

b)

c)

Oferta inna zostad sporzqd:,zona na foirn

zatqcznik r 3 do ninieiszego ogloszenia. Do

i dlokumenty wymienione w rJ',zdzial

Zamawraj

skladaniu

oflst-qpuje od wynogu uzycia 5

fert, poniewaL u?ycie Srodkonv k

specjalist sprzqtu, kt6ry rrie jest dostepnV

Sk'tzrdanie ferty odbywa sig za poSrednigtwem

ustawy z ia 23 listopada2012 r. - Prawo

lub'za ictwem poslarica.

Oft:rta i a musz4- by6 porlpisan e prz,Ez:

1) osobg/ upowatnione do

I zacl ia zobowiqzari w r,vysokoSci dd

ujawni nymfl w KR.S - reiestrze przfrdsi

(cErD{-i);

2) oso soby posiatlaj4ce Pelnomocfr

umozl

imiq i
iaj4cy identyfikacjE osoby skt4daj

zwisko lub opatrzony pieczqci4l imi

2)

1)

5.

w lprz gdy ofertq podpisuje osoha

zawTetac upelnomocnienia,

w r z\oiLeniat kopii pelnomocrpictwa

Z ORYGINALEM" ptzez notariuszrZG'O

umont6w i o5wiadc;zerfl.

1) Dolcumen i o$wiadc:zenia doNE:zone do o lgrty

(oSwiadcrzenia d<>Iy czqce art. 22a) orygl

w lub kserokopii (trrozostale

Strdna 14 z 39

',,1,::$#j}; EI

11 niniejspego o

komrlnikacji el przy

unikacji elektroni ej rvymagaloby

ZamawtqJece9ct.

nia wynikaj4ce

ofertowlym, ktr

.y Wykpnawcy

operatora pocztow

1.01.i2019.JH

niepr:l'widlowego
w nmreJszym

wzor stallowl

qaztl: wyfi]agane

so w rozutniLeniu

. 2188). osobiScie

ierdzoni,e ..ZA

w forrrLie:

(Dz. U. +2018

musl Onoaj4ca



4)

3)

2)

I

6.

1)

2)

W formiedokumenty
ZGODNOSC

unnozliwiaj4c

w przypadku

doNqcz:,5rt ttarct

Zamatviajqcy

w posl.aci el

'li Fnmnrzct+' achoanie-

kserokopii musze byc opatrzofie
z oRYprNAr, i poilpisane prz\ez osotrq/osoby
identyfpkacjq sklalajqcej go,, tzn. c:zytelny podpi

pleczqroi4imi ,nafaldej zap

dokumeht6w lub wiadpzeh sporzqdzonvclh w jqzl
rnie rla jqzyk
przegriduje I

ipodpisane prz<>zWykyK0nawcQ,

liwo6qi przedstawienia inform acji za
iczn$.

Tajenrurica p sigbi(rrstwa:

zawier al!.a infonmacj e obj qte

ustawy z 16 kwiLetnia 1993

jei:rcli wedtug bedV/ykonawcy ofe
a w roiumieniu

w ofer,cie lub
-lPVaZAtTO Za O

:z ltrotokolem
:zaslrzelenie i
przedsiq:bi

odtajnienie.

7. Jlnforrnacje
ll) Wykonaw pronosi wszelkie k
ll) Wykona

okrroflonyc

Oferta mus

w jq1:ryku

w fcrmie

8. Z',aleca siq,

1) ewentualne
,ofert'y) b parafouiane przez
lub posiada

2) ku2da

3 ) karttrdi o

oferta. opracolvana na
do

przredsir;bi

nieuczoiwej nkurenqji, musz byd bznaczone klauzula NIE U
TAJEI/INICA PrrzEDsrEBroR A i umieszczone na kor[cu ofertv

no). lW innym
e do$tqpne i n

ypadl<u wszystkie infonnaci e zaw art
by( udostEpnione pozostalym W

kumefl t6w lub o6,wiad cze;h nie stanowi
isbw o nieuczciwej konkuroncji

y ziiqzane zprzygotowaniem i
ko jesng ofertqr, przyp;otowan4

lub zrniany w tek6cie ofbrtv (i w
upowazniorn4 do rr:prezentqw

zaNqcznikami clo ofbrty)

zastyze2eniem, Le czgsc stanowi
odrEbn4 czqSi oferty),

lalzu ofertow.rzm lub wg jego

'lvzoru podanego ptzez Z
wirrunkiem, ze Wyl<gnawca za

:i)

a)

h')

allA

rb
tr,va

spovroduje

--l
I

I

- nlez

oferty,

Strona 15 z 39

ietn ,,ZA
ione, (p,cdpis

lub opatrzony

obcych na,le2y

ych .w ofbrcie

tajemrricq jego

. o zv,titlczaniu

rEPI{rAi -
ostatnie strony
w oforcie 1bqdt1

awcom ra,zefil

tajemnic5z

woduje ich

oferty,
u,ymalgaf

ilkach do

Wykoraawcy

pararfbwana

talemnicq

zaNqc'zonetgo

i4ce;go nie

w swcrjej



n
wszp/stkie dane

Rzec-z:pospolita
Polska

wymagane

1)

2)

3) plsirno

OI'I]R
I II]RZEP

NI\ZWA
do pisma

Rotlzinie
w termin

Ofwarci
Rodzinie

eLy, zNctLy1 w kopercid

..WYCOFAI\IIE OFERTT
OWADZENIE KOREPETYCJI N

FK1r"0441.01.,1019

4) o wycofaniu oferty rnusi byd za.Nqczo

risuj 4cej infbrmacj g d,o reprezentQwani

Szgzecinku, ul. Wiatraczna 1. ,

do dnia 18.03.2019 r. godz.10130.

ofert nast4pi w sieclzibie Zarnpwiajr
r Szczecinku, pok. nrr 9 dnia 1E.03.20

- za termin ',zlo2enia oferty przldmuj

osoby

10. Ztvrot bez otwierania

Ofertq :z

tenninuL

po terminie skladania ofefi Za\nawia

dziafrego na rvniesienie protesll.

Rozdziiul 16, oraz termin skladania i

Ole rtg leLy zlo'Zyc| '';rr siedzibie ZamaWiajI

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Zlo:Zona zo stani e :rarej estr ow ana (dzi b:i',

Wykona mqgqbyd ohecni przy otwierariiu o

io przed otwarcierm ofert Xlama

p'fzeznacz na sfinansowanie zamowienia.

Otvrieraj

zLt>iiyli o

oferty Zamawiajqcy poda nazwy (fr
y atak|e informacje dotycz4ce 0en.

Niezw ie po otwa.rciu of'ert zamawliEqcy

inlcrrmacj dotyozqce:
j akq V,amier za pr zeznitczy c na sfi',l) kwoty

2) ftm adres6w w'ykonawo 6w, Id6rzy

3) ceny, intr wvkon ania zatn6wrcnia i,iva

8. U\N/AGA
Zanr'aurtai a nie datq i godzinq jej w

Funrduslre
Europejskie
P.q9r4m Rfqiena

oferci
formu

9. Znniana I ofanie oferty:

zgrtflYfis 7 . 84 ustawy Pzp Wykonawca

znrienii I wyQofa6 ofertq,

wpro iu zmian lub zaniarze wvr:lofania

ce go, pr zed qplywem terminu,

ub kurierskd.

przez Wykona

Strrrna 16 z 39

Pcmorze
achodnie

ptil,l,ez wiaj4cogo i

y dokument, z

Wykonawi:y.

zwr6ci bez ctt

Szczecilek,

a) orazfrrry u

PowiI Centrum Pomocy

r. o godz.

y) oraz ailresy 'W

zamreszczta na s

oferty w tBrminie;

towego

11:00"

acY Poda kwo

platno$ci zaw

datq t godzi

:i"iJ$:lffi EE
we ,wzoTze

inu sk:ladanLia oferl

powiadomii

io ,,ZML\NA
GANI'4OWANIE

ENIIt

wynika prawo

po ruplyr,vie

trum llornocy
riatl pok. l{r 10

ejny rrumer.

jakp ZAtmlerZA

v, kt6rzy

interrLel;owej

ych w ,ofertach.

wptyvuu ofixl;y do

(np. przesylk4



2.

a
J.

l)

2)

5.

1)

2)

Pcimoizet/ achodnie .,,;"Jli :"F:',."fi :#f l[l
w zNohenju oferf:y

Tloianiu ofert.y

irlnego operator.a

slpoworlowane dostarczeniem ofi
I0. Z,amuw,iai4cy nie pfnosri od

slrowcr<.lowane przyczlrami lei
puLblicz:nego lub pocztj kurierskir

lL Zamatnialq.gy nie pon[si odpow
o jznak(cwania ko perty/qp akowani
omylkowe ol.warcie qferty
sk.tadanLia oferly poczt{ lub
ol:ert.

Rozdrial1",7.

1. Wykoniawca okresli cgnq oferty
r e ulizacj q c ale> go prz edfn i otu
of'ertowym. Vy' oenie Urutto
i pelntlgo wykonania frzedmi
pochoclne od wynagro[zenia, tj.
,Zlecenirrdaw cq i Zlecehiobi orcg,
fiztyczrrych.

llc,rlanar aena rycz:aNtow{ brutto w
ob crwi q.z:yw ala pr r-ez cafir okres

lZapropcnowana przez Wykona
"\r-^-":,{.''.: -,,.^1,- ^ -J ^ I ^rlIpr:zewiduje uslug dodatltowych i

4. 2l,aoferctwana cena musi uwzglqdni

r,vykoneLnie prz:edmiotu

z"alqcznil<6w

vrs:zelkie czyrrno6ci \
n iezrb qdne do r <talizacii

Z,anaw )iaj qaV popr:awi a *' o fercie :

ocz;ywisite ornylki pisar-s{ie;
ocz;ywisrte omylki rachuhkowe. z

:dzialhoSci za z<larzenia wyrik4jq"" tz

lub bfr*.u kl6rejkolwiek z .wymaganych

wyzfaczonym terminem otwatrcia, I
kurietr;k4 - za jeji nie otwarcie w trakcle

nienale44tegcr

infornrac.lii np.

w pr:zypadku

sersji ortwarcia

w oparciu o zapisiy niniej$zego og\os:zenia, z;a,

ieniB, poclaj4c 1i4 w formie okrOslon$ w fonnularzu
y uJqd' wszelkie koszty niezbEdrre dl{ prawiillowego
zam6lwienia orai. uwzglEdnid inlne oplaty i podatki:
sklad[:i na ubez;pieazerrie spoleczne (pla.con,e ptzei,.

zdrov4otne, zalic:zki na podatek dochodowy od os6tr

oferlorvym (zal. nr 3 cllo oglps zenia) bEdzier
izacji p:atnowienia i nie bqd:zie podlegalh zwiqliszeniu.

cenq rJ/cz:altowq Zatrtawiajqcy nie,

zgodnrie z zapisarnininiejszegp oglpszenia ri jego

popu:awiamia omylek raclrunkow
cenie ry czaltowej podanbj stownie,
slou,nie:; ,jeieli cena rycL,altowa j inna nii:, wynik przehczenia cen jeclniostkow,),ch, to
prawidlo.wo podana jest qena ryczal
irime om.)4ki poleg;ajqce lra niezgo<

a 2,tu calo36 zanr6wienia
i Oferty z og:loszeniem niepoiwodulj4ce isbtnlrch

\ / opisir: przedtniotul zlinn<i,wienia,

Ednie"niem kr>nsekwenrji rachunkowych. il,asitdy
je2ell cer'a ryazttrtowa poclana lilczbqnie odtrrowiada
rzyjnqujr: siq za llrawidlowe cenq ryczgllowqpodan4

cllo

0ena jest

i[jacych.

ztnianw lreSci oferty.

I
I
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Funrdusile
Europejskie
P.ogram R$giqnalny

Gd.zie:

a)

b)

c)

Ro:edztiail 18. Opis hxyteridw, kt6'rynd ZamawiQiqcy
wruz z ltodaniem znaczenia Qch kr7,1sr16, i spilsobu

KFIYlI]ERIUM

1. Cena --70 %o (m,gx. 70 pkt)

2. Dcr6wiadczenie wykonawcv - 30o/o

KC:

KC - iloSi punkt6w przyznanrych Wykodawcy

CN - nainizsza z,aoferowana (Jena brutto
,Cos -- clna brutto zaoferowatra w ofercie bad

d) DWoe - ilo$i punkt6w za doSwiadczetrtie w

o oharakterze tazsarnym, co wybtana czeri

wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii
(patrz ponizej) w ofercie badanej

(D'Wos.) I>rzyznan\e punktacji zet dodatkolre
Swiiadc:renia uslugi zorganiz:owania i
wslp6l.finansowanych ze 5ro clk6w Urrii Europej r;f,i ej

Minimnlne do5wiadczenie wykonawcy w
projelrtt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w

W pr:zypadku zaoferowania doSwiadczema na llXrziom

1 ustrugi w zaklesie S'wiadczenia w/w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w Unii Iifr.ropej

dorlatkowo 2 uslugi lub wirqcej w zakiesie

projekt6w wsp6trfinansowanych ze 6ro{k6w

kolejne 20 pkt.

Rozdz,iul 19. Istotne dlu ,stron postanowieilia,

zarwefuneJ umowy w sprawrc z&m.|wren,a
jeteli zam(miajqcy wymagiil od wyktfu

ff=_-"zo

Rzec,z:pos polita
Polskd

siQ kl,ero

ofert
wal przy

(max 30 pkt),

r,lr

$nii

wykonawcy 'w

przy realizacjr
rzakresie

projekt6wkorepetybji

SwiadczQnia uslugi prz;J/ realizacji
ropejskiej: nie jrest wymagane.

uslugi Frzy realizacj prcjekt6w

iej - zosthnreprzyt.nane llt) pkl.

viadczenidt, w/w uslugi przy rea\rzacjl

nii Europgjskiej - :zostaniLe prtzyz'nane

zostanq wprowadzone

ogdlne warunki umouyv

do tueSci

allto wzdr

w s'prawie

,,., #li ?"li"i.",or'"J[f llF

wyltorze ofertlt,

nawoy w zakresrie Swiadczenia ustrugi

wieni]a przy realizacjj projekt6w

kiej przydnany wg odrqbn,ej punlctacji

aby zawalfi z ni,m umrywQ'
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Fundus::e
Europejskie
ProgrBm REgienalny

ti Pnmnrze
'+' ic-trotnie .",.#li:"u*i',.T:1ff lfl

i

1 , Fb,y

onycll we

ofertlr najkorzysrtniejszej Z,amawiajqcy poinformuje

naleiytego wykonanis umywy

ego wykonania umopy.

owy tW sprawie zumdwienis publlcznego

zogtatry

zawail z nim umowQ w sprawie zun6wjenia
wzorze umowy, stancllwi4cym zaNipzdik do

we \\tzorze umowy (Zalqcznik nr tf do
istotnej zmtany umowy w nastqpujq,cynl

LamawnJ qcy rue prz:ewrdu{j e zab ezpi

Rozdzial 21 1. fstotrye postarlowienia

Istotne positanowienia urrlowy zaw
ogloszenia). Zamilwiqqcy przewiduj mozliwoSi
zakresie i na rrastqiiru.i4cych warur

usrl'rgi - jeieli na skutek dzialania sily wyzszej lub
ych i niezawinionych przez Zamawiajqcego (kt6:rych
wlli zawarcia umowy) wykonanie uslugi nie jest

ym terpminie.

zmrflnie, p o d na.stqpuj 4cyni wafunkami :

yoh, na skutek usprawiedliwionei nieobecnoSci
ierdr lub Smiercia

o co najmrLiej takich sanrych kwalifikacjach

po starczy pi s emnq informaoj E zaw ier aj qc4 clane
no'wej orsoby viga,2 z opisem jego lifilliacji zawodowych i zakresu zada1, kt6re bEJzie
r ea.lizostt dl przy wykonyfvaniu z am

3) w kazd'.ymprzypadku, f iZeti zrnjan
a, wr az z uz asadnietriem zmianv.

umory y j e s t kor z..y stna dla Z| amavii aj qc e go.
rSci, ktorrych nie mozna bylo przewrdzjec

3) w kazd.ym przypadku, jelLeli zni
4) w przypa<lku wyr;tqpierlia okoli

spctrzqdz:enia riini ejszego oglos: ia, a k.t6re s4 niezbqdner dla prawidlowej
z atn6w i e>ni a, n1),. zmi ana p rz ep i s 6w w a doty czqcvc h przed rniotu zam6wienia.

vvstwo okreSlone

ia.
zost'aly we wzotze

na etiryie

realizacji

ttlno.lMy,

5) zmiany uxrowy przewidfiianych w

Ws:relkjie zzmialy rlo um{wyw

Rozdzial 22i. Inne iytformucJg

L-'l
I

rt. 144 ust.1 ustaury prawo zam6rryieri publicznych.

q.zgEdy obydwu stron.

iq ninilijszego ogloszenia. stosuje slQ przeplsy ustawy
Cywilnego.

nie mo:zna u/lo prze*idziel w
mozliunr,w mieijsr;u lub iw wymaga

2) Osoba Swiadcii4c,a ush$e, moze ul

1) zntianaterrminjr Lub mi$isca wyko;
wystqpienia olioliczn oltgi niezalei

w uzarsinclnionl'ch przypadkach I
spo,woclowanej 

] 

nagtq chproba wy1J]---.o-a

WykonaLwca iapewni now4
zawodctw".ych, do6wiadcfeniu i w
przed cl<lk.onarLienn zmidny, Wyk
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Fundusz:e
Eurcrpejskie
Prqgrnm RegisnElny n Rzeczpospolita

Potska

3. Wykonawca ubiegaj4c siE o udzielenie ziurnowi

wype.lnienia wszystkich obowi4:rk6w fbr.rlralno-

w postrlpowaniu. Do obowiqzk6w tych naleZq m.

w :;zcz<tg6lnoSci obowi4zek informacyjny prz,{widzi

fizTrcznych, kt6rych dane osobowe dotyoz4 i od k
poz:yskeLl" Jednakze obowi4zek informacyjny wyni
zastoso,wania, gdy i w zalresie, w jakim osoba fiz
tynri inLfbrmacjamt (vide: itrt. 13 ust. 4). Pdnadto

obowiryzek informacyjny wynikajqcy z art. 14 R

danLe przekaztje l,amawiajqcemu i ktorych dane

zastoso'wanie co najtnniej jedno zwlqczefr' o ktdrych

Rozdzial 23. Pouczpnie o Srodkach ochrony

p os'tqpowania o udiieleniev zum 6wie,nia

Wykonawcorn, kt6rtych interes prawny w uzygkaniu

uszczerbku w wyiliku
wfkona.wczych jak teL

prawnejl przewrdziape w

naruszenia ptzez Zalnawia

Rozdziail 24. Zalqczniki do ogloszenia

Zaliqcznik Nr t. Opib przeclmi,otu zandwieinia

Zaliqczn,ik Nr 2. Oiwiadczenie Wykonawc)t o brhku

warunk6w udzialu W postqpowaniu"

Zalqcznik Nr 3. Formularz o'fertowy - wz6r ofu,jty

Zalqcznik Nr 4" Iffirmacja o przynale2noici do grupy

Zalqcznik Nr 6" Wz6r umow))

S gc:seci,nele, 47. 03. 2'0 1 9 r.

Parlamentu luropejskiego i Rady (UE) zOden zdr$a27
zDrzetwanariemdanych osobowych i w sprawie swobodnegd

postanowi,ori niniej szPgo

Dziale VI (art. 179-183) usta

roz:.porz4dzenie o ochfonie danych) (Dz. Un.lJE L I 19 204.0N,2016, slr
Sfiona2] 239

Unia Eruropr:jska
Europejrki Fu rclusz Spoksny

a public4nego jest zoborvi4zany do

ych dane tp wykonawca b,ezpoinednio

qcy z art. l1) RODO nie bEdzie mial

wnych zwiqzanych z, vdziaNem

obowiqLki wynikajQce z RODO3,
, a\t ^.4 

-l 2 D/\Tn,f\ ."'-.J-']^-r ^.A1y w art. 1:l RODO wz6dEdem os6b

, kt6rej {ane dotyczq d;sspontje juL

wykonawqa bqdzie musial wypelni6

wzglqderh os6tr fi zyczn:,yah, kt6rych
poSrednio pozyskittr, ch'yba :Le ma

)wa w artl14 us1.. 5 RODO.

przyslug4jqcych Wykonnwcy to toku

y Prawo zVm6wienpublicznych.

201 6 r. w s{rawie oclronl, os6b fizycznych w

rl1k.h 
d-v"tt 

lraz 
uchvlenia dvrektvwv 95146N:1E



Zaluczldiknr I do ogloszenia

DMIOTU ZA1VT6WIENIA

Swia*urou,re rcalrzacJL usjiugl zorga\rzowanila 1 przeprowadzeniakorepetycji z matematyki
ojektu pn.,,Nawigator Samodzielno5ci,'
k4 ze Srodk6w Eurqpejskiego lFuncluszu

towe.i RPZP"07.00.00 Wlqczenie spoleczne
u uslug spoleczrrych $wia,Cczonych

Plogranru Operacyjnego Wojew6clztwa

ie ozqSci :

1) I c:zq6i - llorepetyc]ie z rnatematyki - 1400 h
2) Il <>zr,Elc - Korepety$e z jerzyka angief skiego - 1ClO h

nil wybran4 c:zq36lub na wsz5lstkie czqSci.

6Wienia obejmuje w szczeg6lno6ci:

a) Jllanuje siq zorpaniz,owanie i prpeprowadze'nie korepetycji dla 15 uczestnik6w
projektu ,,Nawipator SamodzielnLpSci" w tyrr koreXretycje d matematyki dll lzt
os6b i korepetydje zjEzykaangiel$kiegQ dla 1 osoby.

ienie i utrwalenie maJerialu tematycznegcr
szans edukacyjnych oraz wpracowanie

y z opanowanie,m mateiatu.
dni szkolne w godzinhch popr:ludniou,ychL
stnik6rv projektu. Roalizacjq konepetycji
z,a zgtdq uczestnika projektu i opiekuna.
Zne g<> dziny prz epro w adzani a korep ety cj i .

si byi przez odpowiedniq ilo6i os6b, kt6ra
dnoczeSnie (w tym samym czasie).
aji z <lanego przedmiotu na poziomie od
e.

bami, kt6re zagwdrantuJq mo2liwoSi
nauczty cielarnd przedmiot6w : matematvki

.i,j qzyka an giel sk{ ego.
g) 'f'en sana korepetfrtor mo2e udzielati k.orepetyji zar6wnojednej osobie jak i k1lku

rrsobom. MoLe z jednego jak i dw6ch przedmiot6w,
pod warunll<iem, nitnia i wyksztalcoaie"

rh) JK'orepetycje pro podpisania umowy i realizowane bqd4
<1o dnia 15.12.2020 r.

powiadomiony
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Unia Europejska
Eurcpejikl Fur{lusr !pohvay

2) Metody i forrty pracy: Korepetytor ud*ielai ledzie kor:Jepetycji indyvri<lual.nie lub
w grupach makqrzmalnie 3 osobowycli. Kor:p1

wynnagaj4{ym wsparcia w talkim

W przypadku pnowadzenia przr>z W
posizczegllnych grup winien z'osta6

udzjLal w zaj qciach kaidemu z uczestni
3)

4)

Miejsce rgalizacji uslugi: na terenie miasta Szczebinek -- sie{ziba Powiatowergo Centrum

a) WszelkiB niezbqdne kosz:ty material{w do frowadz enla zajqllspotkari;

b) Koszt rnaterial6w dwiczenioulych 1 komplet dla kai$ego uLczestnjka (np. kartki,
il'sy,ol6w'"' ';

d) Kdszty wyliczone powinny byd .jako iloczyn st{wki t7,a godzirnq lekcyjn4

nrledrtr i hfr r z qrn l|nxt i e.ni q'

e)

wyliczofle powirrny by6 w stawkq

harmonogram spotkari przedkNay

Zalnaw i1j qcego r:el em akceptacj i ;

b) Realizadji przedrniotu zam6wienia

uczestnika bez ekspozycji na sytua

c) Zapewnienia sprzqtu i mat

do trzech dni po niestawieniu siq rr

nowego lterminu spotkan.ia;

0 Ponoszenia wszelkich koszt6w nF

trzech dni po niestawieniu siq rr

wego lterminu spotkan.ia;

noszenia wszelkich kosztbw nF

loJ"rihf' o q.ml:rrtrl anl q'

fiy, o{ow ;

c) przystu jerlyrLie za fakl.yciznte

dziny ud

g) Lu w tenntlnie 7 dni po zal<ortcz<>nlt realizacji us,Lugi

nejdosporEqdzenilaprzyrea\izacji:zam6wieria;

5)

Strona22.239
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i) Zagwaranto krnych os6b o kwalifikacjach
w wypacrku ,0kclliczno6ci uni earizar:iquLsrugi
przez osoby , po uzgodnieniu

j) 'Wykonawca 
zfbowiqzuje siq dO promowalia: Unii JEuropejskiej, Europejslciego

Funduszu Spolecznego i wlasciwr:go programu operacyjnego poprzez:
acji szkolenia w widocznym miejscu

formatu minimum ,A3. plakaty zo:stanq_

dla kaldej czqSci zam6wienia.
o urnLieszczenie na wszystkioh dokum,ontach .iqzanyclt

zrcalizacjqfolnetVcji,w sz<)zeg6lnoSci na: lista rogramie
zajq6, znaky Unii Europejskiej wraz ze slora do Unii

Fundus:lu Spotrec:lnego oraz znaku lrundusze
zL Regionalnego progrlarnu Operacyjnego
orskiego otaz informacji: ,,projekt pn.
wsp6lfinansowal:ry przez Uniq Europrejskq ze
zu Spolecznego realizowanego w rarnach Osi

Nqczenie spolecz;nr: D zialanie RpZp. 0 7. 0 6. 0 0
cznych Swiadczonych W interesie c,p;6kLym,
yjnego M/oj ew6dz tw a Zachodniopomorskiego

ra bqdzie pocldane monitoringowi przez
czestnik6w projektu.

7) opis niieztrgdnej dokunlrentacji wymaganej od wyr<onawcy:
tkaniach - obecnoSi potWierdzona p,cclpirsem
rzekazany ch przez Zamalv iq 4cego (s;klad.ana
za dany rni esi 4c t: o:zliczeniowy) ;
starczanju rachunk6w/faktur za dany miesiac

stqp6w cz:ynionych przez kazdego uc:zestnika
ych przez Zamawiajqcego (po zakoftczeniu
E Zamawiajecego .jednak nie czq6ciej ni| raz

oSi korepetycji - na wztorach ptzekzu:anych
riu r ealizacji uslug;i) ;

:yfiowej (p o zakofrczeniu realizacji usluLgi).

wa cywilnoprawna.

\ , ttctnaz3 239
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Fundusee
Europejskie
Program Regianalny

Pomorze
achodnie

9) Uwarga: Liczba uczestnik6w bior4cych w korepet

wkazdymprzyppdku natomiast rrie moze ul zwiqkszeniu.

. RzeczttosDolita

I eotsxa

miejsce osoby repygnulq<:ej w przypadku zat ienia takiej

ll)WartoSi brutto umowy okreSlai bqdzie

zam6wieni a I zawretal zaplanowane otaz ni

i2)Jakcr podstawq rozhczenia przyjmuje siE

maksymaln4 su

lekcyjn4 udzielqnych korepetycji dla j edne

l3)Rozliczenie wy'fi<onanej usfugi odbyr,vaC

10)W przypadku rdzygnacji uczesfidka zudzi
nowego uczestnika Zamawtajqcy ma prawo

14)W przypadku rEzygtacii chqtnych na dan

roScil Zadny ch lqdafi o odszkodowanie.

jednostkow

uczestnika.

siq bgdzie w
przedstawi eniu przez Wykonawcq faktury/ wtaz zlis

w projekcie i
skierowad go do

owane

rcdzaj korepet

Unia Europejsika
Europejrkl Fundu!z Spoltsflny

moZe ulec zmnieiszeniu

rekrutacji na jego miejsce

iahr w korepetycjach na

wielko66 brutto

brutto za jednq godzinq

h miesiqr;znych po

i obecnoSci.

W'ykonawca nie bqdzie

Shona24 239



. PLrmorze'E' lachodnie ,*"##?"i.illfl :frH lEl
ZaNqcZnikrv 2 do ogloszenia

O S-PE]LNIAI]TNU WARUNKO W IJDZIAI.U W POSTEPO|WANI{J*---
skladane na podstawie art. 25a Ust. 1 ustawy z dnia 29 stylznia2l}A r.

prawo "";j;;;;;;il;;;;(dalej jako: ustawa Pzp) tj. Dz. U z 201,8 r. poz," 19g6 ze zmian.

Urqhlpodglqry d,rrry*lgqzerua
gIAZf p ekU.94l4l{anrnk6w udzi alu w postepd waniu

sklaclajqc of'ertq w postftpowaniu o udz{elenie zatt6wienia publicpnego prowaclzonyrrr
zgodnie z"za:;adqkonkurelflcyjnosci o kt6re.j rnowa w rozdziale 5.5.2 wyycz,nych vr zakresie
kwalifikowalnosci wyda(6w w ramach Eiropejskiego Fundus:zu Rozwoju RegigrLralnego,

Funduszu Sp6jno6ci na lata 2014_2020 na
cji indyaridualnych z matematyki i jqzyka

pn. ,,Nawigator Samodzielnosci,'
kq ze Srodk6w Europejskiego lrunduszruL
rS,tetowej RpZp. 07. 00. 00 Wlqczenie spoleczn e

Dzialanie FiPZP.07.ct6.00 
lVsparcie 

rozwoju lrstug spole,oznych (rwiaclczonych
w interr;rsie og6lnym, Regionalnego progranru Operacyjnggo Wojew6d:ztwin
Zachc:dnio'yrornorskiergo na fiata 20 1 4-2020.

OSwiadcz:tmr Le:
1. Nie po,Clegam w'ykluczlni z postqpowania na podstawie aft. 24 ust"l ustaw,y prawcr
zam6wien prubli cznyoh (pzp )

Data, miejsicowo6i: podpis Wykona

l:undusze
liurop,ejskie
Program Regionalny

bniu

luczenia z postqpowania na podstawie art. 24
czelnie oSwiadc:lam, 2e w zwiqzkv z:, \Nw.

y FZP podjqlem nastqpuj4oe Srodki naptawoze:

wcy

Podpisr Wykonalvcy

Strorn2l 239



,3. ispehriam warurlki udzialu w postqpowa

uprawni,ef do proryadzenia. okre6lonej dzia

Fundusztr
Europejskie
Prograrn RegionBlny

' Pcmorze
H' Zachodnie

Unia Europejiska
EuroF,ej3ki Futdusz spolEzny

posiadarria wynika z odrqbrrych przepis6wj s ii ekonomicznei | finansowej oreul zdolnoscl

technicznej lub zawqdowej, opisane

Data, miejscowoSd

4. Oswiadczam, 29 w celu wYkazania

okroSlorrych przez Z'arnawiajqcego li/ Rozdzta

odpowiednio), polegam na zasobach nastqpuj4c

.i....'

'a!r'rtt

1..'..tt

w n astqlouj 4c)i.'rn z akf esie :

ora,2 ze te podmioty nie podlegajqw'1kluc2eniu

Data, miejscowoS6

5. OSwiadczam,2e pastqpuj4ce podrniotyl k
jako podwykonawcN, niebqd4ce podmiotoln, na

"'tf'rrttr

r;; ;;i"t"j;;;il","niu z, postqpowania o uc

w rozdziale 10 dgloszenia.

Podpis pykona'wcY

bqd4bratry vdziat w niniejszym postqpr:waniu

kt6rego zasoby pQwotuje si g Wykrlnawca, tj.;

iu dotyczqce

ielenie zan6wrc\tta.

Strona26 239



Fundusze
;lEurgpej5kis
Program Rfgionalny

warunki ud

6. OSwiadczam, i:,e wsz informacje
i zggdne z prawd.L o zostaly przed

. Pomorze
Y achodnie

Unia Europejska
EuioppJ!ki FunduEz +olECzJty

okreSlone w ogloszeniu

techlicznym,

os

Podpis Wykonawcy

}v powyzszych clSwiadczeniach se aktualne
wione z pelnq Swiador4oSci4 konsrokwencii

wprow adz e ni a zarnaw iai w blqdprzy

Data, miejr;<lowoSd Podpis Wykonawcy
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Fundusze
Eurorpejskie
Prsgrarm Regionthy

Rzeczpospotita
Polska . Pomorzeta achodnie

Uniia Errrop*tjska
Europejiki Furdu5z Spohray

do ogloszenia

w ogloszeniu l Jego

z?_-wal1.]yrrri w ogloszenlu

faL+cznlknr 
3

FORMULARZ OFERTOWY

Na:rwa i aclres podmiotu skladaj4cego

I[ c:zgSr! - korepetycje z rnntematyki
zaNilcznikami z a nastEpuj 4ce cene: *

Zamawiajqcyp
Powiatowe Cdntrum Pomocv Rodzinie

Warto66 brutto ofd

slownierzlotych: ....

O5wiadlcznmy, ircz

JPosiadlrtmy doSwia,i

:-::-:- -i
onym w Rozdzi le 18 ogloszenia.

r{AZ\VACZ4SCT
ZAMOWIENIA

Liczba
os6b

Oferowana cena Detto
zal godzing

korepetycji na jednego
ucz:estnika

u, FLN

Oferowana cena
brutto za 1 goalzinp

lkorepetycji na
jednego uczestnika

w PLN

Oferowana cena lbrutto
(z VAT) za calo(,( Jt czg6ci
przedmiotu zamdwienia

w PLN
Qtt 1400 sod?dn)

Czq66I: K.orepetycjez
rnatematyki dla
I zl os6b -
riodzie2z
grwiatu
s,zczer;ineckiego.

t4
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Fundusse
Europqjskie
Prog.am llegionatny

Rzerzposfotita
Polska . Pcrmorze'+ achodnie

Unia Europejska
Eurppejrki Furdutz SpotGny

umpwy okreSla maksymaln4 Sumaryczrr4 uriellkoSd

Wykrrnawca nie bqdzie wnosil iadnych
nie vrykorzystania caloSci kurot,r' brutto

in realiza<>ji przedmiotu ?am6wienia prodany

Str<>na29 239

t niezaplanowane uslugi Swiadczenia uslug
rawnych vczestni cziqcych w proj ekcie

jednostkow4 bru1fo za I ,godzinE Swiadczenia

Po zakoriczeniu okrr:su odowi4zywania ufilowy,
-^^-^--.J -.--^1^ ^ ^roszczen wobec zanawialqcego, w przyp4dk;
okreSlonej vr nini{szej oferfcie.

e sumaryczn4 wielkoS6 brutto zamlwienia
lugi Swiadczenia uslug.

rosiadamy .kwalifikarcje w pakresie wymienfonym w Rozdziale 18 ogloszenia
TAK - NIE (niepotrzebne proszQ skreSlid)

oSwnDcZENIA
1. Olwiado,zamy, Le:

1) zupaznalilm:y sia z warunkami p.idTloi przez zamawrajqbego w oglc,szeniu
EZ,en.

rmacje do przygotowania oferty i wylconania

in realiza<>ji przedmiotu ?am6wienia prodany

WartoSd b,rutto oferty:
slownib z,kltych:
OSwiadczlamy, 2e:

Posiadanny do5wiadcze

.....uslug
; w zakresie wvr

..."........... zl
..... "............

rnionym rv Rozdziale 18 0gloszenia

NAZVyA CjZ{sCr
ZAMOWII}NIA

Liczba
ros6b

Oferowana cena
netao z I godzinp

korepetycji na
jednego uczestnika

wPLN

Oferowana cena
lbratto za 1 godzing

korepetyr:ji na
jednego uczestnika

w PLII{

Oferowana cena brutto 1iz:,VNI'S za
calo$d I czq6ci przednliotur

zam6wienia
w PLN

Czq6E
Korepetycje
z jerzyk:a

angielskiego
dla I osoby-
rrlodzzie2 z
powizrtu
szczer:inecki
ego.

I

Liczba godzit ct

moLe rulec zwiqk
r;loSci u

szeniu.

gi moie ulec zrqniejszeniu w ku2dyn przypadl..t, natorniasl; nie
arto66 brutto umpwy okresla maksvmalna sumarvczna uzierko(6
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4) uwazanty siE :za zwiqzanyoh niniejsz^4 oferte przez 30 od dnia unt.rwu

skladania Ofert,

5) v/ypelnileft obo'wi*Lzki inlbrmacyjne przewidziane w prt. 13i lub art. 14 I|ODO4
wobec osdb fizyc4nych, od kt6ryctr dane osobowe hezpoSrednio lubr porirednio

pozyskale{n w celu ub,iegania sie o udzielenie zam<iwienia publicznego

vr niniej szlm postqpowaniu. 5

W' 'pr:zypadku udzielenia nam zam6wrenifl zobowrqzujemy siE do zawarcia umowy na

z,a.srNIach okre6lonych w niniejszym pos{qpowaniu, w miQjscu i terminie 'wskaLlanym

T\r zt-r, Zamaw rpj qc e go .

C:zq16ci zam6wiema, kt6rych wykonanie zamrerzamy ppwierzyd podwykonawcom

O[e,rl.azostaNazNozorwna..,. ...... stronach

D,c aLnt dol4.czono::

,A.dres e-nrail, na kt6ry bqdzie wys;ylana kore$pondencja:

flni

l

4.

:i,

ti.

o

3

o

o

o

,A.dres, na kt6ry Zanawiaj'4c,y owinien przesyla| ewentualn4korpsponden<jq:

",...'......1.'...'..

Podpis osofl/6b uprawnionltct\ do sklhdania

iwiadczlri woli w imieniu l'l/:vkonawcy

owrewil

ryie!g!1tc:6u--

a rozporzr,lalzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnla 27 ltvietnia 2016 r. w,:
zr przehuat z:aniem danych osolowych i w sprawie swol,odnego przeplytlu takich danych oraz uch.

ochrony os6b li4tsznygfu tr) zwiqzku

rozporzqatz'enie o ochronie dapych) (Dz. Urz. UE L I19 z 04.05,2016, t;lr. 1).

W przyp'adhu gdy wykanawqa nie przekazuje danych osobowych innyd,h

dy rek tyw.v 9 5 /4 6ME (o96 h td,



I Fundusze
I Europtij:skie
I Program llegionalny

Rzeczpospotita
Potska Pt,mDrzE'+ ilchodnie

w Z moim
z}lodnie z zasadq konkurdncyjnoSci o kt6rej mowa w rozdziaule (i.5.2

wyt
Rozr,ycrju Itegiclnalnego, Europeiskieeo Fun,iluszu Spol<;cznego oraz FrnduLszu Sp6jnoSci rra

zeprowadzenie korepetycji indywidualrryc;h
a uczestnik6w pro.iektp pn. ,,N'awig;ator
Uniq Europejsk4 ze Srodk6w Europ,ejsftjsge

h Osi Priorytetowej Rp2F.07.00.00 W.l4czenie
l)zialanie RP21.07.06.00 Wsparpie rozwoju uslug spolecznych fwizrdqzonych
.'i.' '.-Kl--,'^^ T)^-:^-^^.t--^-- hy interesrie og6lnym, Regionalnego programu operacrrjnggo wcrjern.6dzrtwa

Zachpdniolpornorskiego na 
fata 

2014-2020, obwiaclcz arn, 2e przynalehq/nie przynalerlig*,k dp
tej sailej gnrpy kapitalowej j

o tej samej grupy kapitalowej w ro:zurnierfu ustaw.y z, dnia 1,6

konkurencji I konsument6w, wykonawca do nini,e.jszeg,o

o tej samej grupy kapitalowej w ro:zurnierfu ustaw.y z, dnia 1,6

oSwtldozeria 
.zalqcza 

dok{menty lub infonlracje potwierdzaj.4ce, i:e powiqzania :tr, 1nnynn
wykopawcil nie prowi fizq dp zt N6ceniakonkp*encj i w p,cstqpowaniu.

;;:;;;;;:,:;;;;;,_,,,,'",ii.o)'"iii';;;";;;,,;;;"","'r'.,,,,
imieniu lVykonawcy oraz pieczqtfta / pieczqtki

w ci4gu 3 dni od daty onublikpwania pr4ez Zamawiajeicego na stronitr

.;,,Hil?"'*if$5ff HIIII

)lalqczhlk nr 4 d,D op;los:zeniar

OS\4/rAD(:ZENilE WyKoNAtyCY 0 pRZyNA nitvosc:t LUB BRAKU-
Pru7Y]YALEPNOSCI DO TEI SAMEJ GRUPY KAPITAT.OTTEJPRLIY]YALEFNOSCI DO TEI SAMEJ GRUPY KAPITAT.OWEJ

o kt6rej rnowa il art. 24 ust.1 pkt f3 ustawy prawo zamdwief publicznych

Zamawiaj4ry:

Powjiatowe Centrum Pomocy Rrodzirnie
w Szczecinku
ul. V/iatracznul
78-4D0 Szczecinek

OSWIADCZENIE*

alem w postqpQwaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

nie na1e2y :zal4<tzad do
infomracji z otwarcia ofer.t
we slce6li6

, lecz nale?y je zloLyC
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\4ryKAZ OS(iB SI<IERO WANYC

ilkladaj4o ofertg rd postqpowaniu o udziel
izgcrdnier z zasad4kqnkurencyjnoSci o kt6rej
kwalifiikowalno6ci lvydatlr;6w w rarnach Europejskiego Fundudzu Rozwoju R.egionatnego,

liuropfisk:iego Ilunduszu Spolecznego oraz liun<luszu Sp6jnQSci naL lata 2014-20N0 na

rcahza.cjq:- uslugi zorganw,owania i przepro
:rngielslkiego dla uczestnikr6w projekt
wsp6,lfinarrsowanego przez:, Uniq Europej

llpolecz;nego realizo[vanego w ramaoh Osi Prjo
l)zralanie: RP2P.07i06.00 Wsparcie rozwoju
og6lnyrn, Regionahlrego Programu Operacyjn

lata 2(.1114-2020 oSwiadazam, e niz;ej wymienipne osoby bqd4 u]czestniczy( w w.y'konyJwaniu

zram6wi,erria.

fizczeci.nek dn.



Rzeczpospolita
Potska

Unila Europ'ejska
Eurppejski Furdurz Sprclrurry Eril

1.

2.J
a

llaLqczpiknr 6 do ogloszenir:l

um0wy)

] / Powiatowym centrum lPomocy Idodzinie w szczeoinku, ul.szczecinecki"i / Powiatowym centrum rpomocy Idodzinie w szczeoinkg, u
1,78-40t0 Szczbcinek zwanqlrr. dqlej ,rrsrnawiaj4cymrrrrep1ezenrowany{n przez

I Zastqpc:q Dyrlbktora Powiatow@go Centrutn pomocy Rodziniodzinie w Sizc:zeainku
w1 ieniu lct6reg<> d;zialajqna podstawie pehlornocnictwa :

Kubiak - H(rniatko - Dyrektqr.
iek W,oynicz - lZasterppa Dyrektora

jest korrie<:,zna dla spelnienia wjymagari ol:reSlonyca Jesr Korueozna 4la spelmema w[mragari ol:reslonyoh umow4 lub, ktrir:a jest
likovrana prz:ez rir"*u, lub kt6:4a wynika z jakiigokolwiek zobctwt.qzama

wi
PES

iedziby) .r..."..
ej "Wykonawc4",

rdstavrie postqpowanlia o udzielenie zam6wienia prowadzonegp zgodn ie, iz zasadq,
Lrencyjno6ci o kt6rej rylowa w rozdzial<16.5.2 wylycznych w zakregie kwalifikowa6LoSci

w

Fu

w r&jrlr?,ch Er{ropejskiego Fun$uszu Rozwoju Regionahilego, Eurotrrejskiego
Sp6jnoSci na latp 2014-2020 nr
nastqpuj4cej trefci:

obowiipuje sie dp zorganizowania
przeprowardzenia korepetycji w zakresie czgsci rm . . i... D ! rnrzwa:

;,*,;";;;;;;,i;l;";,;-J;?'?*nK"":;\'?:::I[r;ffi1:i,J-1:i:ll;Jl;
ropejskiego Fundus?u Spolecznego reali4owanego w ramach Crsi priorytetowej
'ZP'0'7.00.00 V/lQcze{rie spoleczne Dzli*anie RP2P.07.05.00 Wsparcie rozwo.jg uslug

oNecznych Swiadczon'f'ch w interesie o$6l.nym, Rergionalnego Programu operarcyjnego
ojew6d;ztwa Z,achodiiopom< rskiego ,ila lata 2014-202At w powiatowym Centrrum

R.odzinie w Szcjzecinku.

la zalqcznik lr 1 do zapytania ofbrtowego,

rwcq bqd4 obejmowdly kahdq. <:zynn<>56,
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wyv/nioskowanq jako konieczrLe clla st

nieza,wodnego i sprawnego wykonania urn

s

1. Swiraclcrzenie usllrgi rozpooznre r;ig od dat

ws k air amych pr zfiz Zamaw iaj qcep;o te'rmina

SwizLdczenia uslnrgi V/ykonawcil zostani

w"yprzze;dzeniem.

2. Wsz:ell.,:ie zm.iany winny ltyl uzgirdniane z

3. Mie.isc,o reahzaqji korepetycji ',vinno zn

sied:ziba Powia{owego Centrunr Pomoc

$3

Wykonzrv'rc a alw iad)za, 2e:

Zamawiajq._cy zastrzfi ga sobier prawo,Co :

1) kontroli prac"y {ykonzr.wcy. Wylconawca pQdda

zarn6,w i enia, w szcze gdlrLo Sci w celu b adani d.:

zr) stanu realirT,acjr umowy;
b) erfektywnq6ci, rzetr:lnoSci i jakoSci realizacji umowy;

Zanawiajqcy plzewiduj

lok.ahzacja po woze6niejszyrn ustaleniu teg<> z Wykonawc4 i r]czestnikiem prz;y akcdptacji

Zanawiajqcego

a) posiada kwalilikacje, u'iedrze i dbswiadczeniet nifzbEdne do prawidtdwego
i terminolrvego wykonaniaL prz;edmiotl zlecenia,

$1

siE okresowej kontroli

2)

3)

i ooerLie realizacji

.1
)

239Stro

w caLllyzm okresie jej trwaniakwotq ryczalrowl4brutto 
!



2.

5

4.

5.

6.

FunduszeEurooeisikie Rzeopospolita*:.:tii;*", + 
Rzeczposporit' ,u ,r,iTi";'ff ."*Jli?"t-i::$:#$ EProg.amRe11iailatny f 
rutsro ,S ;rchodnie Eurqpeiskl Furduszspot*rnv [l

Liazbauczestnik6w kofepetycjimoheulpc zrnniejsz;eniu w ka2dymprzypadku, natomiasrl
nie mc,ze ulec zwiqk$zeniu. Warto56 br Ltto urnowy ol<re5lad bgdzie nralisymalnqlnle moze ulec zwlQK$Zeruu. Wartosc br Ltto urnowy ol<reSlad bgdzie nralisymalnql
sumarycznQ wielko$i brutto zarh6wiefrh i zawiera(. zaplanow:rne: or2121

enrT jednostkowrl brutto za jecLnq godzinql

4er;tnil,la projektu.

rwy,, W,ykonawca nie bqdzje wnosil iadnycht
toszczert wob,ec Zamalviajqcego, w prz;ypadkir nie wykorirystania caloSci kwoty brutto
okreSlonej w ninLiejszej ofercie

korepetycji, Wykonawca. nie bqd:zie roScil:

ivrrqzane z rcaLizacj4 przedmiotuL umowy.
cji nin:iejszej umowy.

7. Strony postarrauriaj U 'Fe wynagrod'zenl.e Wykonal,vcy bqdzie usthlane za rniesiEczne
okresy rczliczemowe.

8. Platno5ri bqdzie clokondpa przelewem na [uvskalany przezw rankowy,
w temrinie do 14 dni od daty olrzymania przez .widlowo
wystawionego, raohunkp/faktury oraz z zilr:howaniernL postan wy.

9. Rachunek nale>Zy wysta]wii na:

Nabyw,r:g uslugi: Powi]at Szczecinecki, pl. Warcislawa IV 16, 73-400 Szczecinek, NIp:
67'3-r6-30-032.

10. Odbiorca i Platnik: Pqwiatowe Centruni pomoc,y Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna
1,78-400 Szc;uecinek.

1 1. WynagodzeniLe :za rea\izacjq przedmiotu umovryz okreslone w ust. 1 bEdzio ptatne po
hunku do umowy zlecqnie wraz:, z; listami

po uplywie kolejnych miesiqcznyr;h okres6w

z nale2noj mu kwoty wyrtagrodzenia. skladek



Fundusee lJnia Errrop*rjska
Euro pcjrki Furdu:z 5prrl*zny

Lui.i'p'ii,irl. a Rzeczoosoolita
r-:-----j:.:-.- a[ For;xr Prmurze't Zachodnie

ln on, os6b fizyoznych w 
1yiqzku

201t5 r. w spravie oblrony os6b flzyozrlych w zwrqzku z przletwarzaniem danych
osobowych i w sprawie sw odlnego przep.lywu takich danych orurz wydan'ymi na jego
podr;tarvie krajowymi prrzepisam.t z z .s6s\ rych w cerlu rcalizacji
ninir:js:zej umowy powierza lMyk danych osobowych os6b
zaw,artlJchw pr4ekazywzmych lub u< y dokrumentach, w z;akresie

zgodrLie z przep|sami R()DO oraz svydanl4ni na jego podstpwie krajowymj przepisami
zzakre;su ochrony danych osobowyoh (m. in. ustawa z ia 10 maja j2018 r, o ochroniez zakre;su ochrony danych osobowyoh (m. in. ustawa z ia
darrych osobowS4ch -Dz.U. z 2018 r. poz.1p00 ze zmian.).

$'/

niezbElnym do riealizarji niniejsz:ej umowy.
2)

3)

Wylicrn.awca zapewnia przestrzeiganie zasa<l przetwarzania i pchrony danych osobowych

Wylronawca moi,e prz<tttvarzai powielzone fiane wyNqcznie w zakresie i celu, okreslonym
rrr nin i",ioooi rrmr\rrr.ia

\ilykonawce dane osohowe, mezwNoczni6r po wykonaniu niniejsztl umowy.
Wykonawca nie ma p:ruwa powierzai danych osobowych zlwartych w prz,ekaz"ywanej

dokunrentacj i osbbom I::rzecim.

o ochronie

4) Wyl pod w celu zabezpieczenia
danl prze

l) , dki t dpowiednie do zz$o\ert,
otuz kategorii danych, zapewnittJqce ochronq przetsuar:zanyci danych,

ir w szczog6lno6ci zabez:pieozyc ,1ane przed ich udostEpnienierm osobom
nieupowaznionym, :zabraniem przez osobq nieupor,,traznion4 prze>twarzaniem

ir naruszeniem ustawy oraz ,zmianq, utrat4 uszkod2eniem lub :zrriszczrcniem.
rn/ zakresip a powyf:,szych przepis(w Wylcona.w,ca ponosi

odpowiedzialn aj4cy bqdr{cy administratore]n danych;
2) rie powiela6 d nie irtrwa.fad

na.dz6r nad bezpiepzrefstwern danych

2.apewnTaJqc! w szczeg6lnoSci ochro

usz kodzenietn, znrszczeniem lub utrat4;

3) cto przetwa4zania danych zostanq dftrpuszczone wylflcznie osoby posiadaj4ce

kt6rQ zostaly upowaznione do

tajemnricy te dane <lsobowe oraz

Wykonawca mq2e zleci6, zgodnir> z o

poclwykonawcorn pod rva.runkienr, 2e posiad

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziaN

pfzedstawicieli lUb pracownik6w, jak zawlagne dzralania lub faniechania.
W rumowie z podwykonawcQtern:nnttapNaty Vvynagrodzenia pQdwykonawcy nie moze by6

dtu?:sz:y niZ 30 drgi.

o

w nlrueuszoJ umowre.

rrpowaznienip nadane przez WykonawcE; osoby,

trtrzetwarzania danych, s4 ob,owiilzane zfrchowad w
sr po sob y ich z,ab ezpieczania;

4) rrsuwa6 wszelkie zgromadz'tne we wfasnej dokument{cji a uctostqprtione przez

5)

1.

2.

a
J.

4.. Umowzr o podwykonawstwo nie moze zaw\erac postanowieiuzale',Zniaj4cych uzyskanie
podwykonawcq platnoSci o<1 Wykonawcy od zapl ty przez Zan:tawiajqcego
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Fundusze
Europejr;kie
Frogrim Re,gioIalny

br od umowv z: poworJu okoli\J-l icznoSci, z,F k:t6re odpowiada

llnia Europejska
Eu(pejtki Furdusz Spoteny E]

onawcy, obejmujqcego zakres prac wykonanyclL przez,,

re( przez WVJ<onawcQ od obowiepku zapNaty w).magalnegc)
qcego podwyfconawcy hlb dalsz:emu podwvkonaw c.y, kt6rzy

onawstwo, kt6rychL przedmiol.em sq dostawy lub uslugi,,
bezposrednigi zuplat'.y wymagalnego wy,na|ryodzeniar

aw cy b ez odsptek nalein.y ch podwykonawcy,
y do kazdorpzow e gro pr z edkrad ama z aryaw iaiec e.mu proj ektu

celem jej zaakceptowania przez Tanawiajqcego oraz,
rwarcia umodv po 6wi adcz onq za. z godno s 6 z ory g.u.*Nen kopi q

z4warie,.j umowy o podri'ykonawstwo, kt<1rej przerdmj.otem s4 drostaw5r lub uslulgi.
7 ' Do zmiar'postan'owieri tum6w o podwykcinawstwo stosuje siq z;asady majqce zsstosowanie

prz:,y zarwieraniu umowy o podwykonawstwo.

onawc6w dajq orlporviednie zastosowanie d,c dalszych

awcq a podwykonawcil powinna byi zawarta u, formie

onawstwie nie zwalnia wykonerwcy z cidpowiedizialno(;ci za
fkajqcych z fimowy i obowiqzujqcych przepis6w pra,^/a.

owy na podwykonawstwo, wykonawca po kazdym odbiorze
'4zany jest dqstarczyf zamawiai4cemu, wraz z rach*'kiem /
ia podwykojrawc6w o uregulowaniu przez Wyl<onawcq
onane przez podw'gkonawcq 'w okreqie rozliczentowyln"
awiai4cy zatflokuje wyrkonawcy kwotq! jaka prz:yt;luLgiwac
czel tych uslf g lub d ostaLw.

$8

1. wykonawca jest zrobow\azanv zapNacil zilnawiajqcernu karq runownzu

a) w wlgsoko6ci 0,5o/o ge6lneeo wynagrol,rlzenia, o krt6rym n:ro,n/a w $ 5 pkt I umowy, za
ku2dv dzio6 op62nigrtia od terminu wskazanego przez Zl,amawialqcego w zleceniu -
o ile z'wloka ta nastzu3ilazprzyczyn lefqcych po stronie wyJ<onawcv,

b) w wvsokolici 10o/o lwynagrodzenia, $ kt6ryn noowa w g 5 pkt I umowy, je?eli

c) :zabrak zapNaty lub di

d) za nLieprzedlozenie poSwi

lqczne,go wynagrodlzeniLA

wysokoSci

o poclwykonavrstwo lub jej

Slrona3J 239



2.

5.

lJnia Europrejska
Eumpejski Furdu5z 5pD[Rny

Jezeli kara utlrowna ni pokywa pogiesionei szkody Strony mog€; dochodzid
ods:zkodowarria irzupelniaj4cego na zrasadachL okreSlonych w Kodeksie cyvvilnlyrm.

Wylkonawca upowaznta',ZamawttajE:ego do potr4cenia kar urftownych z przTrstugajecego

Funriuslle
Europejskie
Prcgnam Rtgionalny

wynagrodzenia.

$e

1.

1)

Zanav'riqqur je$t obowiqVany d<t zaplaty kafy umownej w wlsokoSci:
za odst4pienie od umowy (trzei,, Wykonawcq z przyazyn .le2i4cych, po stronie
Zamawrajqcego w wysokoSci 5o,/o lqoznego [wynagrodzemia ry,czaNto'welEo brutto o kt6rym
mowaw$5ust. lumowy.

rurreJSZ4umow4t

s10

1. Zanawtajqcemq przys,fuguje prawo odstqpienia od umowy ztfiny Wykonawcry, gdy:

1) TennirL realizacjl przedmiotu umowy wskazalry przez Zamawiaj4cego w odrqbnym zleceniu,

zostanie przez \,,lykonawcQ nie <lotrir5nnany, a korepetycje z tego powodu nie mogly siq

odlb'yi.

2) Wylcon.awca narvszy w spos6b ra.Zqc1't abo

UITIOW)/;

3) Wygl<onawca rrie wypelrria obowi4zk6r,v naloz

4) Wgl<crnawca realin$e prz;edmiot umowy w

5) ZastaN zNoilony wniosek o ogloszerLie upadloSci Wykonawcjy albo nastqprilo ogloszenie

uparllo6ci Wykohawcy;

6) Za statra o glo s;zo1,ta lub nastqpila I ikw idacj a Wykonawcy;
7) ZasLaN<t zgloszope przez:" Wykonawcq z4da,1rie otwarcia postqpowania. uklrack:wego albo

nastqpJ lo otwaroie takiego postqpowania.

2. Wyl<onawcy przyslug,rje prawo odstqpienila od umowy z tftrny Zl,attawrajiycego, jeieli
Zanawiajqcy:

1) Nie q/wiezuje siq z obowiqzku zaplaty ra

w terminie 30 dXri od uplywu tennimr zapl

2) O drnaivi a b e',2 vt Skazania pr zy cz5rny rcdbior

W tuzie zaistnidnia istotnej zmiany okoliczpo6ci powoduj qcdj, 2e wykonanier umowy nie

le2:y' 'ar interesie publicznym, ozego nie fnozna bylo przeivtdzie1 rv chwili zawarcia

urlrowry', Zanawiajqcy moie odstqpii ocl umowy w terrrlinie 30 dni or1 powziqcia

wia,Corno6ci o tych okolioznoSciach.

Odst4pienie od pmowy, o kt6ryrn mowa w irst. 1-3, powinno nast4pi6 w fonnie pisemnej

pod rygorem niewaznoSc:i takieg,r oSwiadcz nia i powinno zaivteraf uzzLsadnie;nie

sll

3.

4.



niewvrLetrnienie luh nienrarrTldNowe wyllelnienie spowodow ane zos:talo zaistnieniem sil.yvv Jr{trrrrrvruv Dp\r w uuu w axtv zos,t i)ro zalstnlenrgm srt.v

'yczajny przypadek poz.staiqcy p.za kontror4 dziaNaniami lurr
iaNaa prz,ez $tronE, kt6rego nie spos6b by1:o przewidziec ani
dniu podpiser,tria niniejszej umowy. Za okoltcznodci stanowi4r::
iejszej umovfy uznaje r;iq przede wszystkim wc5'ne2 i klEski

mozliwosc)to zobowiqzuje siE poinfornrowai StronE d*g,t
o przypaclkach i chara(terze slNy wyhszet!, kt6re moglyby rniei wplyw na wytrrelnienie ichwzajentnych: qzkow wynikaj4cych z niniejszej urtrowy.4' W prz5zpadku i sily i,ry2szej bqdzie trwtila. dtuadl niiL 7 dnj,k:.u2d,a ze>
Stnon bqdzie r odstqpienia 0d umo,ruy z:e skutkiern natychmiastowyrn

!i 12

pod rygorem nii:wazndsci, z zastrtzezeniem

umowy, strony poddaj4 pod rozstrzrygniq:cie
nawiajE:ego.

caloSci lub czqsci wierzytolno6ci w,gni kaj 4cych

umov/e najq zasl<lsowatlie w sztJr.egllnoSci

nywaniem Um<lwy, przekazyvane bedq
poleconyni za potwieldzeniem odbir:ru na

v.
ycji tlmowy twaia siq zh skuteczne z dniem
, w terninie 14 dni qd clnia pier-wszego

onnego pisemnego oSwiadczenia skuteoznego
dokonai z:miany iiwojego adresu do dorgczef,

ych egzemplarzaclt, j edetr dla,Zlecenjobiorcy

7. rrrrtrBr4rrn4 ozQsc umowy stanowlQ Zalqcznlkt:

Il,amawiajq<::y

a) ZaNq<:znik nr 1 - Ofierta Vy'ykonawcy
b) ZaLqcznik nt 2 - Of*oszeJie wraz z zalqcz

..........1

nikami

Wykonawca
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Fundusize
Europejskie
Program Rr]glonalny

Pomorze
achodnie

Strony umowy gq, ptzed

uzgodnid koni i wprowad

Unrowa zostala

dla. kazdej ze stron

(data ! podpis uczestnika/czki (dat4 podpis i pieczqtka Dy,rektora)

5.

dzialart,w nlm

po jednym




