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Unia Europejska
Europejskl Furdusz Spol@fl'

miejsca, w ktdrych zostalo

1. Postqpowanie o udzielanie
konkurencyjno6ci o kt6rej

publicznego nastqpuje zgodnie z zasadq

a w rozdziale 6.5.2 wytycznych w zakresie
kwalifikowalnoSci wvdatk6w w Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europej skiego Funduszu Spolecz oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata2074-20210.

W sprawach nieuregulowanych i4niniejszego ogtroszenia stosuje siE przepigy ustawy
Prawo zam6w teft publicznych

Rodzaj zam6wi enia: usluga.

Kodeksu Cywilnego.

Miejsce publikacji ogloszenia o

Baza konkurencyino6ci

w dniu - Zg.Ol.ZLig r.

strona internetow a - http : I I szczecinek ibip.pl
tablica osloszeli w siedzibie wlaJ4cego

2.

J.

4.

5.

6.

Projekt jest wsp6lfinansowany
Funduszu Spolecznego w
Zachodniopomorski e g o 20 | 4 -
Obowiqzek informacyjny wy
osobowych bezpoSrednio od
z postqpowaniem o udzielenie

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2
z dnia 27 kwrctnia 2016 r. w

przez Unig Europejsk4

Regionalnego Programu

y z art. 13 RODO w
frzycznej, kt6rej dane

iem o

ze Srodk6w Europejskiego

Operacyj nego Woj ew 6 dzlw a

przypadlan zbierania danych

dotyczau w celu zwiqzanym
wienia publicznego :

zeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2A161679

ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetuiarzaniem
danych osobowych i w sprawie przeplywu takich danych orcz uchylenra
dyrektywy 95l46lWE (og6lne zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO formujE, ze:

1) administratorem PanilPana dan osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinlil, Ul. Wiatraczna l, 7

2) inspeklorem oclrrony danych

Szczecinek:

ych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku jest Inspektor Ochron ych Osobowych - kontakt: ul. Wiatraczna I, 78-400
Szczecinektel. 94 71 37 101:

3) PanilPana dane osobowe bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
udzielenie zam6wienia publicznego nrw celu zwiqzanym z pos

FKA. 044 1. 03. 2 0 1 g.JH prow w trybie - zgodnie z zasadq konkurencyjnoSci
o kt6rej mowa w rozdziale 6.5.2 wytycznych w zakresie kwalifikowalnoSci wydatk6w
w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego oraz F

uszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Sp6jno5ci na lata 2014-2020.

4) odbior cami P anilP ana danych ych bqd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
a w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dniazostanie dokumentacj a postqpow
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29 stycznia 2t)04 r. - Prawo

,,ustawa Pzp";

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej

5) PanilPana dano osobowe bqd4 ane, zgodme z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakoirczen

trwania umowy przeT<racza 4 |
postqpowania o tdzielenie zam6wienia, a jeleli czas

okres przechowywania obejmuj e caNy czgs trwania

umowy;
6) obowiqzek podania przez Parli{Pana danych osobowych bezpo6rednio PanilPana

dotycz4cych jest wymogiem ustawowyrn okreSlonym w przepisach usta.wy P"p,

zwiqzanym z udziaNem w iu o udzielenie zam6wienia publicznego;

konsekwencje niepodania danych wyntkajqz ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danyich osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane w spos6b

zaulomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Fundusze
Europejskie
P199Em Aegianalny

8/ posiada Pani/Pan:

- fia podstawie art.

dotyczqcych;

I Pomorze
achodnie

napodstawie art. 16 RODO
na podstawie art. 18 R

Unia Europejrka
Europelskl Furdu:z Spoletzqr

prawo dostEpu do danych osobowych l?anilPana

do sprostow ania P anil P ana dany ch osobowych' ;

prawo 2qdania od administratora ograniczenia

z zastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w

15 RO

DO

izowanie i przeprowadzenie korepetycji
dla uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator
o przez Uniq Europejsk4 ze Srodk6w

alizowanego w ramach Osi Priorytetowej
lanie RP2P.07.06.00 Wsparcie rozyoju uslug
lnym, Regionalnego Programu Operacyjnego

a6 zmianq wyniku postqpowania o udzielenie zam6wienia
naruszai integralno6ci protokofu oraz jego

howywania, w celu zapewriienia

publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowsliiego 
nej' lub z uwagi na wazne wzglqdy interesu

przetwarzania danych

art. 18 ust. 2 RODO2:

- prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
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1)

2)

Unia Europejska
Europejrki Furdutz Spol€czny

Przedmiot zam6wienla

5.

Wvkonawc a mo2<> sklada6 oferte e na wybranqczqlc lub na wszystkie czqSci.

2. Szczeg6lowy opis przedmiotu ienia znajduje siq w ZaNqcznilu nr I do ogloszenia.

3.

4.

Przedmiot zarn6wienia iest nansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach

Europej skiego Funduszu S nego.

W po st-qpowaniu uczestniczy 6 gq.

osoby ftzyczne nieprow dzialalno S ci go sp o d arcz ej,

o soby frzy czne prowadz qce

osoby prawne,

5i gospodarcz4

j ednostki organizacyjne ni 4ce osobowoSci prawnej.

Prued zawarciem umowy w ony wykonawca bqdzie zobowiqzany przedstawid

dokumenty wskazujqce, 2e vJ nione w wykazie osoby faktycznie posiadaj4 wymagane

kwalifikacje zawodowe i telwykszlatcenie, o kt6rych jest mowa w I\ozdziale

10 ust. l pkI2) i 4) w niniej ogloszeniu.

6. Zamawrajqcv przewiduj e w ia, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP

dotyczqce zatrudnienia przez

o prace os6b wykonujqcych

ykonawcq lub podwykonawcQ na podstawie umowy

cz5mno6ci zwrqzane z reahzacjq zarn6wienta, jeLeTi

wykonanie tych czynno6ci na wykonaniu pracy w spos6b okreSlony w art.22 $1

ustawv z dnitr 26.06.1974 r - Pracy. CzynnoSci, ktdrych wykonanie bymaga

zatrudnienia na podstawie o pracQ: czynnofici okre1lone w zukresie realizacji

zamdwienia, tj, czynnofici zwi z wykonywaniem uslugi nie bqdq polegaly na
wykonaniu precy w rozumieniu 22SlKodeksupracy.

7. KOD CPV: 80000000

edukacji rrrtodzie2y

gi edukacyjne i szkoleniowe, 80310000-0 - Uslugi

Rozdzial 3. Oferty czq*ciowe
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Fundusze
Europejskie
PrqgrEm RegiqnalrD'

3. Wymagania dotyczqce umowy
dostawy zosl"aNy okre6lone we

ogloszenia.

Pc,morze
achodnie

Unia Europejska
Europ€l!ki Furdusz Spoletzny

l.

2.

a
J,

Rozdzial 5, Termin wykonania

Rozdzial 6. Informacja o obowiqzlju osobistego wykonania przez wykonawcq kluczottych
czQsci zamdwieniu orsz o podwykonfuwstwie

1. Zamawiajqcy 2qda wskazania rt,rzez WykonawcE w ofercie czeSci zan6wienta, kt6rych
wykonanie z:amierza powieru!'l podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm
podwykonawc6w. Przed ieniem do wykonania zam6wienia wykonawca ma
obowi4zek poda6, o ile s4 j\tL znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane

kontaktowe podwykonawc6w i os6b do kontaktu z nim| zaanga2owanych w realizacjE
ustugi. Wykonawca bqdzie ia bie?qco zawiadamiaN zamawiajqcego o wszelkich
zmianach dirnych, o kt6rych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie reahzacji
zam6wienia, a takLe przekazlwal informacje na temat nowych podwykonawc6w,
kt6rym w p 6:2ni ej s z ).'rn okresi e ]:,arnior zy p ow ier zy 6 r ealiz acj g usfu gi.

2. W przypadku, jezeli powi podwykonawcy wykonania czq6ci

uslugi nastqpi w trakcie j
przedstawi o6wiadczenie, o

realizaq| wykonawca na 2qdanie

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy prawo zam6wrcrt

podstawpublicznych, lub a lub dokumenty potwierdzaj4ce brak
wykluczenia, wobec tego pod wcy.

zamowrenra na

zamawiajqcego

o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 uslugi lub
wzorze umowy, stanowi4cym zaNqcznik do nirriejszego

Rozdzial 7. Wykonawcy wspdlnie

Wykonawcy
wykonawcy

nlogQ wspomle slQ O

srQ o zamowrenre

udzielenie zam6wienia. W
do reprezentowania ich

takim przypadku,

w postqpowaniu
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ie siq od daty podpisania umowy i bqdzie

ecego terminach.

y terminu lub miejsca wykonania uslugi,
ub wystqpienia okolicznoSci niezaTelnych

rych nie moLnabyNo przewidziel w chwili
jest mozliwe w miejscu lub w terminie
miejsca wykonania ushrgi nie spowoduje

astrzega obowi4zku osobistego wykonania
ienia.

ustanawlala



Fundusze
Europejskie
Prggrlr Regiqnalrry

o udzielenie zam6wrenia albo

w sprawie zarn6wienia publi

2. Przepisy dotyczqce wykonawc

mowa w ust. 1.

a
J. W przypadku wsp6lnego

cywilna/ wykonawcy

ich w postEpowaniu o udziel

I zawatcta utmowy w
odpowiedzialnLoSd za wykonanie

oSwiadczenia i zawtadomienia

siq odbywai za po6rednictwem

4. Przed zawarctem umowv o ni
zostanie wybrrana jako naj

wsp6lpracq Wykonawc6w t

5. Wykonawcy, o kt6rych

wvkonanie ufirowv i wniesienie

6. Wszelka korespondencja prow

7. Oferta wsp6lna, skladana

nastqpuj 4ce wyma gani a :

l) musi by1 zgodna z postanowi

2) spos6b skladania o6wiadczeri i
a) dokumentywstrr6lne, takie jak:

oferta,

wykaz os6b, kt6re bEd4

oSwiadczenie o spelnianiu

b) o6wiadczeniai dokumenty, takie

- oSwiadcze:nie o niepodlegani

podpisuj4 wszyscy czlonkowie
konsorcjum. O5wiadczenie s

firmy.

Ipo Pomorze
achodnie

Unia Europejska
EuropElskl Furdutz sFolEtzny

reprezentowania w postEpowaniu i zawatcia umowy

stosuje siq odpowiednio do wykonawc6w, o kt6rych

siq o udzielenie zam6wienia lkonsorcjum, sp6lka

i s4 do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania

zam6wienia albo reprezentowania w postqpowaniu

zam6wienia publicznego oraz ponoszQ solidarn4

iotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencj a,

uczestnikami konsorcjum, a zarnawiaj4cym bqd4

ika.

zam6wienie publiczn e, je1eli oferta konsorcjum
umowe regulujqc4ejsza, konsorcjum przedstawi

konsorcjum.

w ust. l, ponosze solidarn4 odpowiedzialnoS6

ieczenia naleiytego wykonania umowy.

bqdzie wyNqcznie z liderem konsorcjum.

dw6ch lub wiqcej Wykonawc6w powinna spelniad

i ogloszenia;

w w przypadku skladania oferty wsp6lnej:

iczy c w wykonywan iu zam6w renia,

udziaht w p o stqpowaniu,

ak:

wykluczeniu

konsorcjum lub Pelnomocnik w imieniu calego

imieniu swojejkatdy z partner6w konsorcjum w
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Fundusze
Europejskie
Prggrgm Regienalnjl

Rozd.zial 8. Wyl:onawca mejqcy

Rze c qtp o sp o lit ej I> o I s ki ej

wvnika to z odrebnlzch przepis6w

Zamawiqqcy vzna ten warunek

w kt6rym o6wiadczy, iz posiada

obowi4zek ich posiadaniazgodnie z

2) W redza i doSwiadczenie

Zamawiajqcy uzna ten warunek
posiada co najmniej 2lelnie
gimnazj alnym i/lub p onadgimnazj al

3) Potencja.l technicznv
Zarnawiajqcy vzna ten warunek za

posiada potencjal techniczny
z Zalqcznikiem nr 2 do oferty.

I Pc,morze
achodnie

Rzeczfrospolita
Polskdr

Unia Europejska
Europejiki Furdusz SpolEtzny

lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej moge zNo:Zy 6 ofertEtl;rytoriumWykonawcy majqcy siedzibq poza

w niniej sz5zm postqpowaniu.

Rozdzial 9. Waluta, w jakiej bqdq p1owadzone rozliczenia zwiqza.ne z realizacjq niniejszego

zam 6wi eni a p ublic zneg o

Wszelkie rozltczenta zwiqzane z

w walucie polskiej PLN.
realizacjq niniejszego zam6wienia dokonywane bqd4

Rozdzial 70. Warunki udzialu w postgowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkfw

siq Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki

moie polegad na do6wiadczeniu
(korepetytorzy) wllisanych przez W w Zalqczniku nr 5 do oferty.

spelniony, jeieli Wykonawca zNoLy oSw.iadczenie,

iednie uprawnienia jeieli przepisy prawa nalJadqq
nr 2 do oferty.

spelniony, je2eli Wykonawca zNoLy oSwiadozenie, 2e

ie w nauczaniu dzieci i mlodzie2y na poziomie
zgodnie z Zalqcznikiem nr 2 do oferty. W'ykonawca

bezpoSrednio wykonuj 4cych przedmiot zam6wienia

spelniony, jeieli Wykonawca zNoLy oSwiadozenie, 2e

niezbqdny do wykonania zam6wienia zgodme

Zamawiajqcy uzna ten warunek spelniony, je2eIi Wykonawca zNoLy oSwiadczenie,
w kt6rym ofwiadczy, i2 d e liczbq os6b gwarantuj4cych nale?yle i terminowe

ykonanie przedmiotu uslugi, kt6re iaj 4 warunkr r ealizacji uslug, tj. :

a) osobami posi f 4cymi wyksztalcenie w y2sze stosowne do przedmiotu,
z kl6rego bqdq udzielane

uprawni eni a p edago grczne,

ycje lub odpowiednie studia podyplomowe oraz

doSwiadczenie

StronaT 239
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pomorze Unia Europejska

9 i.Hffii. EuropejlkiFurduszspolsnv

w nauczaniu dzieci i mlodzielZy na poziomie gimnazjalnyrn i/lub ponadgimrr

iwykaie,i:2;
- przeprowadzila zajq!:ia dydaktyczne z przedmiotu objqtego danym zadaniem

5 godzin w szkole gimnazjalnej i/lub

iotu objqtego danym zadariem zam6wienia
zakresie podstawy programowej w szkole

wskazania w ofercie lub we wniosku
ion i nazwisk os6b wykonuj4cych r;zynnoSci

przy realizacjt zram6wienia

doSwiadczeniu tych os6b -

s)

Zamawiajqcy uzna ten warunek za

spelnia warunki udzialu w
z Zalqcznikiem nr 2 do oferty.

Dodatkowe warurqf!
Wykonawca wyiloniony
dostarczy6 dokumenty

z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub
nr 5 do oferty.

spelniony, je2eli Wykonawca zNo2y oSwiadczenie, ze

aniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie

do rea i zam6wienia jest zobowiqzany niezwlocznie

wykonania
zam6wienia uwzglgdnionych w Z

kwalifikacje os6b zdolnych do
nr 5 do formularza ofertowego.

2. Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca mohe w
w postEpowaniu, w stosownych s

u potwierdzenia spelniania warunk6w udziatu

iach oraz w odniesieniu do konkretnego zant6wienia,
lub jego czqici, polegal na zdol technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej i podmiot6w, niezale2nie od charakteru llrawnego
lqczqcych go znirir stosunk6w pra

2) Wykonawoa, kt6ry polega ria zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotr5w, musi
udowodnii Zamawrajqcemu, 2e rellizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbqdnyrni
zasobami tych podmiot6w, w lnoSci przedstawiajqc zobowtqzanie tych podmiot6w do
oddania mu do dyspozycji niezbqdnyi:h zasob6w napotrzeby rcalizacjizam6wienia.

3) Zamawiajqcy ocenia, czy iane wykonawcy przez inne podmioty :zdolnoSci

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanre przez wykonawcq spelni{nia warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz ltada, czy
nie zachodz4wobec tego podmiotu jlodstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I
pkt 13) - 22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

4) W odniesi<niu do w doty czqcy ch w ykszlalceni a, kw al i fi kacji zaw odowych
lub doSwiad czenier, wykonawcy +dgq polegad na zdolnoSciach innych podmiotOw, 3LSti
podmioty te zrealizuja ush.rgi, do rdaTlzacji kt6rvch te zdolnoSci sa w.,rmasane.

t--
podmioty te zrealiz:.uj4ush.rgi, do re[ zaqr kt6rych te zdolnoSci s4 wyrnagano.
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Fundusze
Europejskie
P19913r RegignahY I Pcmorze

achodnie

Unia Europejsko
Europejski Furdusz Spoleony

ustawy P zp, bqdzie dysponowal niez.hEdnymi

e wykonanie zam6wienia publiczrego otaz

i podmiotami gwarantuje rzeczrytsty dostqp

w, kt6re okreSlaj4 w szczag6TnoSci: a) zakres

iotu, b) spos6b wykorzystania zasob6w innego

5) W celu oceny, czy W polegaj4c na zdolnoSciach lub sytuacji innych

podmiotu, przez wykonawce, przy ulykonywaniu zam6wienia publicznego, c) zakres i okres

udzialu innego podmiotu przy wyk(,nywaniu zam6wienia publicznego, d) czy porlmiot, na

zdolnoSciach kttrrego wykonaw polega w odniesieniu do warunk6w tdzialu
lub doSwiadczenia.w postqpowaniu <lotyczqcych w ia, kwalifikacji zawodowych

zr ealizuj e ush.rgi, 1,t6rych wskazane i dotyczar.

6) JeLeli zdolnoSci techniczne I

podmiotu, o kt6ryn mowa w pkt 1.,

zawodowe lub sytuacja ekonomicnta lub finansowa,

e potwierdzaj 4 spelnie nia przez wykonawcq warunk6w

udziatu w postqpowaniu lub wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

Zamawiajqcy zailqda, aby wykon w terminie okreslonym przez zamawiajqcego: zastqpil

ten podmiot innym podmiotem lub miotami lub zobowiqzaN sierdo osobistego wykonania

odpowiedniej czESci zam6wrenia, j li wykaLe zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub

sytuacjq finansow4 lub ek

w postqpowaniu.

cznq potwierdzaj4ce spelnianie warunk6w udziatu

7) Ocena spelniania w/w waru dokonana zostanie zgodnie z formtilq,,spetnia / nie

zawarte w dokumentach lub oSwiadczeniachspelnia",woparciuoin
wyszczeg6lnionych w rozdziale Z tresci zalqczonych dokument6w musi wynikai
jednoznacznie,i2 w/w warunki W spelnil.

Oraz nie podlegajqwkluczeniu na ustawy - Prawo zam6wiefi publicznych.

a
J.

4.

Ocena spelnienia warunk6w w postqpowaniu zostanie dokonana wg formutry

spelnia - nie spetrnia, w oparciu o zNo2one dokumenty i oSwiadczenia.

Wykonawca nto2e w celu ia spelniania warunk6w udziaht w postqpowaniu,

w stosownych sytuacj ach oraz w esieniu do konkretnego zam6wienia, lub jego czerfici,

polega6 na zrlolnoSciach cznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

,niezaleLnie od charakteru prawnegolqczqcych go z nimekonomicznej innych

stosunk6w prawnych. Wykona , kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych

podmiot6w, musi udowodni6 zamawiajqcemu, ze realizujqc zam6wienio, bqdzie

dysponowal niezbqdnymi i tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c

zob owiqzanie tych podmiot6w
p oIr zeby r e ah:zacjr z am6wi eni a

oddania mu do dyspozycji niezbqdnych zasob6w na

inne podmiot'y zdolnoSci tec

lamawiajqcy oceni, czy udostEpniane wykonarvcy przez

iczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, pozwalaj4 na wy
w postqpowaniu oraz bada,

azanie przez wykonawcq spelniania warunk6vr udzialu
y nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy

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

W odniesieniu do warunk6w wyksztalcenia, kwalifikacjt zawodowych lub
g4 polega6 na zdolnoSciach innych podmiot6w, jeSlidoSwiadczenie; wykonawcy md
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podmioty te zr ealizulQ roboty lane lub uslugi, do realtzacji kt6rych te zdolnoSci s4

wymagane. Wykonawca, kt6ry fr,olega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiot6w, o<lpowiada solidamls z podmiotem, kt6ry zobowiqzaN. siE do udostqpnienia

zasob6w, za sztkodq poniesionq zamawlajqcego powstal4 wskutek nieudostqpnienia

tych zasob6w, chyba 2e za ni ienie zasob6w nie ponosi winy. JeLeTi zdolnoSci

techniczne lub zawodowe lub ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt6rym

4 spetrnienia przez wykonawcq warunk6w udziatu

wobec tych podmiot6w podstawy wykluczenia,

zamawiajqcy 2qda, aby wykonawlca w terminie okreSlonym przezzamawrajqcego:
^-Ja-J -a--, --J " J^------ J L

1) zastqpil tenL podmiot innym p(rdmiotem lub podmiotami lub
1l t 1 1' / 1 .,-,-t- -1,-----:^.1,-:^:2) zobowiqzdt sig do osobiste$,o wykonania odpowiedniej czqSci zam6wienia, jeleli

..,-tr,^e^ -A^l^^e^; |on1^riaoaa lrrL oo.tr^rln.tro lr.L crrfrranic finqnqnrxrq lrrh alrntrnl-nioznqwykahe zd,olnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacjq finansow4lub ekonomrczfiab

o kt6rych rnowa w ust. 1.

5. W przypadku wsp6lnego u siq o udzielenie zam6wienia /konsorcjum, sp6lka

cywilna/wykonawcy zobow qzari sA do ustanowienia pelnomocnika do

reprezentowania ich w pos

w postqpowaniu i zawarcia
iu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania

w sprawie zam6wienia publicznego oraz ponoszq

solidarn4 odpowiedzialno66 wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty,

i zawiadomienia miqdzy uczestnikami konsorcjum,korespondencja, oSwiadczeni

azamawiaj4cym bEd4siq za po6rednictwem pelnomocnika.

6. Zamawralqcy przewiduje molzliwoS6 zastosowania procedury tzw. odwr6conej, tj.

najpierw dokonai oceny oferl, a nast-qpnie zbada6, czy wykonawca, kt6rego oferta

zostaNa oceniona j ako najkorzjstniej
udziaNu w p o stqp ow aniu.

fstniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki

Rozd.zial 11. Wykuz oSwiadczefi i dolcumentdw jakie naleiy zalqczyi d.o oferty.

ust.l us

O5wiadczenie o braku podstaw
w postgpowaniu (oryginal)
w oSwiadczeniu stanowi4 wstqpne

wykluczenia oraz o spelnieniu warunk6w udzialu
ik Nr 2 do ogloszeniu Informacje zawarte

ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu w tEpowaniu. Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby

a braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

powotuje siE na ich zasoby, warunk6w udzialu

innych podmiot6w, w celu

spelniania, w zakresie, w jaki
w postqpowaniu zamteszcza in je o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o kt6rym mowa
w ust. 1. W przypadku ubiegania siE o zam6wienie przez wykonawc6w,

awc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o zarn6wienie.oSwiadczenie skleda kaidy z w
Dokumenty te potwierdzajq spelnianfie warunk6w udziatu w post.qpowaniu oraz brak podstaw
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wykluczenia w zitl<resie, w kt6rym ka2dy z wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w
vdzialu w postQpowaniu orazbrak wykluczenia.

Formularz ofertowy, wy
niniej s zego oglos zenia,

i podpisany przez WykonawcE- Zalqcznik Nr 3 do

Pelnomocrrictwo zgodne z

(os6b) upowaznionych do

mi przepisami prawa, wystawione dla osoby

owania oferenta w toku postqpowania o udzielenie
zam6wieni a publicznego ( lnal lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodno6i
z orygrtatem) lub dokum z kt6rego wynika upowaznienie do reprezentowania

z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSciWykonawoy (np. KRS,
gospodarc:zej - oryginal lub a potw rer dzona za z godno6 6 z ory ginatem),

3. Dokumenty potwierdzaj4ce ianie warunk6w udzialu w postgpowaniu orazbrak
podstaw do wykluczenia,, kt6re naleLy przedloLy(, Zamawiajecemu po otwarciu ofert,

wiajqcego:w odpowiedzina24danie
a) Wykaz os6b, skierowanych wykonawcq do realizacji zamowienia publicznego)

za Swradczenie uslug, wraz z informacjami na tematw szczeg6lno6ci odpowiedzialn
ich kwalifi kac-ii zaw odowych, wnieri, doSwiadczenia i wyksztalcenia niezbqdnych do
wykonania zarn6wienia publi a Iakie zakresu wykonywany ch przez nie czynnoSci
oraz informagq_o podstawie do ysponowania tyni osobami oraz o6wiadczenie na temat
wyksztalcenia zawodowych w wcy lub kadry kierowniczej wykonawcy -- wedlug

ogloszenia.wzoruZalqcznik nr 5 do
b) Je2eli Wykonawca wykazulqc

mowa w art. 212 ust. 1 ustawv

anie warunkow tdzialu w postQpowaniu, o kt6rych

przedstawi6 pisemne
na zasobach innych podmiot6w, obowi4zany jest

tych podmiot6w do oddania mu dyspozycji

a)

b)

ega

na zasadach rckreSlonych w 22a ustawy Prawo zarn6wiefi publicznych, bqdzie
dysponowal niezbqdnymi i w stopniu umozliwiajqcym nale2yte wykonanie
zam6wienia pribliczne go otaz y czy stosunek Nqczqcy wykonawcqztymi podmiotami

ich zasob6w, zamawiajqcy moie 2qdad dokument6w,gwarantuje rzeczywisly dostqp

kt6re okreSlaj4 w szczeg6lnoSci:

zalcres dostEpnych w y zasob6w innego podmiotu,

korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia.
polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w

zasob6w innego podmiotu, przez wykonawce, przyspos6b

wylionywaniu zan6w enia publicznego,
c. czy podmiot, na

warunk6w udzialu w
zawodowych lub

a.

b.

kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do
postqpowaniu dotycz4cych wyksz taNcenia, kwalifi kacj i
wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi,

kt6rych wskazane zdo i dotyczq.
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4. Zamawiajqcy Zqda od wykona polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych
podmiot6w na. zasadach okreSlorJLych w art. 22ausIawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiot<iw dokument6w

z dnia 26.01.2016 r. w sprawie

od wykonawcy w postQpowaniu

ych w $ 9 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju
j6w dokument6w, jakich moze 2qdad zamawiajqcy

udzielenie zam6wienia.

5. Na potwierdzenie braku do wykluczenia, Wykonawca majqcy siedzibq lub
miejsce zamieszkania poza I ium Rzeczypospolitej Polskiej sklada dokumenty
wystawione w kraju, w kt6rym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj4ce
odpowiednio, ani nie ogloszono upadloSci - wystawiony nie
wczelniej ni2 rminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do
udziatu w po 6wienia albo skladania ofert. Je2eli w kraiu-
w kt6rym wykonawca ma siedzil
dolyczy, nie wydaje siq ww. dl

odpowiednio oSwiadczenie wykol

kapitalowej - Zalqcznik nr 4
zamawiajqcemu w terminie 3 dni
stronie internetowej informacji o

terminu skladania ofert).

ie osoby, kt6rej dokument mial dotyczy|, zNo2one przed
notariuszem hrb przed organem s4dowym, administracyjnym albo organem samorz4du
zawodowego lub wlaSciwym ze wzglEdu na siedzibE lub miejsce
zamieszkani a wykonaw cy lub zamreszkania tej o soby.

6. DOKUMENTY POZOSTAI,E

OSwiadczenie Wykonawcy o lub braku przynalelnoSci do tej samej grupy
niniejszego ogloszenia, Wykonawca przedloiry
dlaty ztmieszczenia przez ZamawiajQcego na jego

mowa w art. 86 ust.I. pkt 5 Pzp (po uplywie

UWAGA: Wykonawca nie jest
potwierdzaj4cych okolicznoSci, o

wiqzany do zNoilenia oSwiadczefi lub dokument6w
mowa w art. 25 ust. 1 pkt I i 3 ustawy Pzp, je2eli

zarnawiaj qcv po siada o Swi adczeni a dokumenty dotyczqce tego wykonawcy lub moze je
uzyskal za pomocqbezpNatnych i lnodostqpny ch baz danych, w szczeg6lnoSci rej estr6w

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoScipublicznych w ro:zumieniu ustawy
p o dmiot6w r e alinl qcy ch zadania liczne (Dz. U . z 2017 r . poz. 57 0 ze zmian.) .

Rozd.zial 12. Wymugania dolyczqce
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je niq zwiqzany przez okres 30 dniliczqc od dnia uplywu

1. W niniejszym postEpowaniu

informacj e pr zekazywane bQd4

pisemnej,

adres pocztly elektroni cznej :

kie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
formie:

p.pl
2.
a
J.

Adres strony intemetow ej Zama\riqecego : http ://pcpr. szczecinek. ibip.pl

4.

5. W szczeg6Tnie uzasadnionych przypadkach Zarnawiajqcy ma prawo zmiany tre6ci
Ogloszenia o zam6wieniu.

6. Do kontaktowarria sie z Wvkonaw

Joannq Herrmann --tel.94 7137101.

i Zamaw iaj qcy up ow aznia:

Rozdzial 15. Opis sposobu

1. Opakowanie i adresowanie

Ofertq nale?y urnieScii w zaklej
zaadresowanym i opisanym :

, nreprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)

PO ATOWE CENTRUM
POMOCY DZINIE W SZCZECINKU

. WIATRACZNA 1

SZCZNCINEK

OFERTA
I PRZEPROWADZENIE KOREPETYCJI

I Potst4;

Rozdzial 74. Informacje o sposobiQ'porozumiewania siq Zamawiajqcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczei i Qokumentdw, a taki,e wskazanie osoby uprawnionej do
porozumiewania siq z Wykonawcqmi, adres poczty elektronicznej i strony internetowej
Zamawiajqcego

NA ZOR:GANIZOWANI
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tqpny dla Zamawiaj 4cego.
ictwem operatora pocztowego w rozumieniu
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NR CZ4SCT Z-AMOWIENIA .. NAZWA CZ4SCT FKA.0441.03.2019.JH

Uwaga

Zamawiajqcy
oznakowania
punkcie.

nie ponosi odpow alnoSci za zdarzenia wynikajece z nieprawidlowego
opzrkowania lub kt6rejkolwiek informacji podanych w niniejszym

2. Spos6b przygotowania oferty.

a) Oferta powinna zostad na formularzu ofertowym, kt6rego wz6r stanowi

zalqcznik nr .3 do niniejszego ia. Do oferty Wykonawcy zil.qczq wymagane

ustawy z dnra 23 listopada2012l'. - Prawo pocztowe (Dz. U. 22018 poz.2188), osobiScie
lub za poSrednictwem po slaf ca.

3. Podpisy.

Oferta i oSwiadczenia musza bvi plsano przez:
1) osobg/osoby upowaZnione

i zaciryania zobowiqzan w
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

ysokoSci odpowiadaj4cej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionyrni w KRS -
gospodarcz:ej (CEIDG) ;

przedsiqbiorc6w albo w ewidencji dzialalnoSci

2) osobg/osolby posiadaj4ce

umozliwiaj 4cy identyfikacj q

imiq i nazwisko lub opatrzon

Pelnomocnictwo. Podpis nale?y zloLy| w spos6b
y skladajqcej go, Izn. czytelny podpis zawrerajqcy

4. Pelnomocnictwo:

w przypadku, gdy ofertq e osoba posiadaj4ca Pelnomocnictwo musi ono
zawieral za7<res

2) w przypadku zlo2enia kopii
ZGODNOSi Z ONYCINAI,EM

ictwa - musi ono byd potwierdzone ,,ZA
pfzez notanusza.

5. Forma dokurnent6w i oSw

1) Dokumenty i oSwiadczenia do oferty zostanqprzedstawione w formie:

a) oryginal6w art.22 ust.1 ustawyPzp, oferta),

1)

b) oryginatr6w lub kserokopii (pdzostale dokumenty),
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2) dokumenty z\o?one w for musze by' opatrzone oznaczeniem ,,ZA
ZGODNOSC Z ORYGINALEIVI" i podpisane przez osobq/osoby uprawnione, (podpis

Fundusze
Europejskie
Prqgrrm Regignalny I Pcmorze

achodnie E

przedsiqbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej k.onkurencji, muszlq by(. oznaczone klauzul4 NIE UDOSTEPNIAd -
TAJEMNICA PRZEDSIEBIOR$ITWA i umieszczone na korficu oferty (ostatnie strony

w ofercie lub osobno). W inn5rm przyp adku wszystkie infiie informacj e zawarte w ofercie bEd4

uwaiane za os-6lnie dosteone i rirog4by6 udostEpnione pozostalym Wykonawcom razem

4cej go, tzn. czytelny podpis lub opatrzony

nie,

A sporzqdzonych w jEzykach obcych nale2y

saneprzez Wykonawcq,

4) Zamawiajqcy .nie przewiduje mf2liwoSci przedstawienia informaqi zawartych w ofercie

zawrcraNa informacje objqte tajemnic4 jego

2)

Q'JLTEJJ'-'''

Z

z llokument6w lub o6wiadczeri nie stanowi4cych tajemnicy
;.x'-., ^ --:^,,^-^.:,-,^; 1.^^1.,--^^^:: --^,-,^,{,,;^ .:^Lprzvu'gurwrDLwo w rwz(''rv'rul prZopis6w o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich

odtajnienie.

7. Informacje pozostale:
1) Wykonawoa ponosi wszelkie koszty zwiqzane zprzygotowaniem r zlo2eniem oferty,

okreSlonych w niniejszym o

3) Oferta musi by6 sporzqdzona

a) w jq;zyku polskim,

b) w formie pisemnej, czytelnie

8. Zaleca sig, aby:

2)

3)

4)

1) ewentualne poprawki i

ku2da zapisana strona

enia lub zmiany w tekScie oferty (i w zaNqczLnikach do

upowaznion4 do reprezentowania WykonawcyofeAy) byly parafowane osobq

lub posiadaj4cq )

(wraz z zaNqcznikami do oferty) byla parafowana
i porrurnerowana kol ej nymi
kartki oferty byNy spiqte

przedsiqbiorstwa moze stano

(z zastrze2eniem, 2e czE56 stanowi4ca tajemnicE
ii odrqbn4 czE6i oferty),

oferta zostitNa opracowana formularzu ofertowym lub wg jego wzoru zalqczonego
do ogloszenia - ni nie wzoru podanego przez Zamawiaj4cego nie

, pod warunkiem, ze Wykonawca zawrze w swojejspowoduje odrzucenia ofert
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9.

1)

2)

3)

b LflltTf;. .",",Hili:"t"""',:g:lJf E
ez Zamawiaj4cego i zapisane we wzorze

oile przed uplywem terminu skladania ofert

fania oferty nale?y pisemnie powiadomi6

oznaczajqc odpowiednio ,,ZMIANA
NA ZORGANIZOWANIE

rr NR czryjsq zAMowrENrA
NAZWA CZESCT L.02.2019.JH

4) do pisnLa o wycofaniu oferty r by6 zaNqczony dokumenl, z kt6rego wynika prawo
osoby podpisuj 4cej informacj q d(, reprezentowania Wykonawcy.

10. Zwrot oferty bez otwierania

Ofertq zNoionqpo terminie sk ofert Zarnawiajqcy zwr6ci bez otwierania po uplywie
terminu przew idzianego na wniesi en e protestu.

Rozdzial 16. Miejsce oraz termin i otwarcia ofert

4. Wykonawcy mog4by6 obecni prj:y otwieraniu ofert.
5. BezpoSrednio przed otwarci ofert Zamawiajqcy poda kwotq, jakq zamierza

przeznaazy 6 na s fi nansowani e a.

Otwieraj 4c oferty Zamawiajqcy
z\oLyli oferty a.takLe informacje

a nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, kt6rzy

Niezwlocznie po otwarciu
informaoje dotyczqce:

zamawraJqcy zamieszcza na stronie internetowei

1) kwoty, jakqzanierza yd na sfinansowanie zam6wienia;
2) fnm oraz adres6w wykona ,kt6rzy zNoLyli oferty w terminie;
3) ceny, termi.nu wykonania ienia i warunk6w platnoSci zawartychw ofertach.

6.

7.

cen.

. UWAGA - za termin zNoLema

\ Zamawiajqcego, a nie datq i 6

ferty przyjmuje siq datE i godzinq wptywu oferty do
inq jej wyslania przez Wykonawce (np. przesylk4

pocztow4 lub kuriersk4).
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9. Zamawtqqcy nie ponosi

spowodowane dostarc zeniem

10. ZamawiEqcy nie ponosi

spowodowane przyczynami I

3) inne omylki polegaj4ce

zmian w treSci oferty.

E
ofertv
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za op6Znienie w zNo2eniu

y do siedziby Zamawiajqcego.

iedzialno6ci za op6Znienie w
po stronie Poczty Polskiej,

zNo2enru oferty
innego operatora

publicznego lub poczty kuri
lT.Zamawiajqcy nie ponosi od iedzialnoSci za zdarzenia wynikajqce z nienalezytego

oznakowania koperty/opakowania lub braku kt6rejkolwiek z wymaganych informacji np.
omylkowe otwarcie oferty prz|rd wwnaczonym terminem otwarcia, a w przypadku

o;;;';i;

Rozdzial 17. Opis sposobu

1. Wykonawca okreSli cenq ofert w oparciu o zapisy niniejszego o$oszenia, za
realizacjE calego przedmiotu zarlr6wienia, podajqc j4 w formie okreSlonej w fitrmularzu
ofertowvm. W cenie brutto nall>2y uj46 wszelkie koszty niezbqdne dla prawidlowego
i pelnego wykonania przedmiolu zam6wienia oraz uwzglqdnid inne oplaty ri podatki:
pochodne od wynagrodzenia, skladki na ubezpieczenie spoleczne (placone przez

zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od os6bZleceniodawce2 i
frzycznych.

2. Podana cena ryczaltowa brutto
obowi 4zlyw aNa przez caly okres

formularzu ofertowym (zaN. nr 3 do ogloszenia) bqdzie
izaqi zamowienia i nie bqdzie podlegala zwiqkszeniu.

3. Zaproponowana przez wcow cena Jest cenq ryczaltowq Zamawiajqcy nie
przewiduje uslug dodatkowych i pelniaj4cych.

4. Zaofercwana cena musi u

1) wykonanie przedmiotu

zalacznik6w
zgodnie z zapisami niniejszego ogloszenia i

2) wszelkie czynnoSci w).,rnieni szczeg6Nowo w opisie przedmiotu zatn6wienia,
niezbqdne do realizacjt zam6wi

Jego

5.

1)

2)

/\-
, I \. prawidlowo podana jest cena\_-/

Zamawiajqcv poprawia w oferci
oczywiste omylki pisarskie;

oczywiste omylki rachunkowe, uwzglqdnieniem konsekwencji rachunkow y ch. Zasady
poprawiania ornylek : j e2eli cena ryczaltowa podan a liczb qnie orlpowiada

przyjmuje siq za prawidlowg cene ryczaNtow qpodanqcenie ryczaNtowej podanej slow
slownie; jeieli cena ryczaNtowa inna ni2 wynik przeltczenia cen jednostkowych, to

aza calo36 zam6wienia
noSci oferty z ogloszeniem niepowoduj4ce istotnych

Strona l7 z 39



Fundusze
Europejskie
Prggrer Regigtralny I 

Rzeczpospolita
Pc,morze

achodnie
Unia Europejska

Europelski Furdusz lpoleczny

Rozd.zial 18. Opis kryterifw, Zamawiajqcy bqdzie siq kierowal przy tuyhorze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych i sposobu oceny ofert

KRYTERIUM

1. Cena- 100%(max. 100pkt)

KC: xl

Gdzie:

a)

b)
c)

KC - ilo6i punkt6w przyznan Wykonawcy
bruttoCN - najniz sza zaoferow ana

w ofercie badanei

zamdwienia publicznego na tskich

1. Zamawiajqcy wymaga od w wcy, aby zawarN z nim umowQ w sprawie zam6wienia
publicznego na warunkach o

niniej szego ognoszenia.

lonych we wzorze umowy, stanowiqcym zaNqcznik do

2. W zawiadomrieniu o wyborze
Wykonawcq o terminie i miej scu

oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy pomlormuJe

Cos - cena brutto

Rozdzial 19. fstuttne dla stron ppstanowienia, htdre zostanq wprowadzone do tresci
zawieranei umowy w sprawie zamfJwienia publicznego, ogdlne warunki umohry albo wz6r
umorey, jeieli zarnawiajqcy hrymag+ od ruykonawcy, aby zawarl z nim umoreQ w sprawie

warcia umowy.

Rozdzial 20. Wymagania dotyczqce ieczenia naleiytego wykonania urnowy

a nale2ytego wykonania umowy.

Rozdzial 2 1. Istotne postanowienia w sprawie zamdwienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zostaly we wzorze umowy (Zalqcznik nr 6 do
o gl o s ze ni a). Zamawiaj qcy

zakresie i na nastqpuj4cych
mo2liwo56 istotnej zmiany umowy w nastqpujecyrn

1) zmiana terminu lub mieisca w nania ustugi - jeleli na skutek dziatania sily wyZszej lub
i niezawinionych przez Zarnawiajqcego (kt6rych' wystqpienia ok.olicznoSci niez
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2)

w uzasadnio a skutek usprawiedliwionej nieobecnoSci

spowodowan Smierciq

Wykonawc 4 najmniej takich samych kwalifikacjach

zawodowych, do6wiad czeniv i w jyksztalceniu,

erajqc4 dane

kt6re bEdzie

3)

4)

w kazdym pr z'yp adIan, j eLeh zmi Ana umowy j e st korzystna dla Zatnawi aj qce go.

w przypadku wystqpienia okoli i, kt6rych nie mozna bylo przewidziel na etapie

sp or zqdzeni a nini ej sz ego a, a kt6re sn niezbqdne dla prawidlowej tealizacjr

zamowlenl a, rlp. zmrafia prawa doty czqcy ch przedmiotu zam6wienia.

5) zmiany umowy przewtdzianych jv art. t44vst.I ustawy Prawo zam6wiertpublicznych.

Wszelkie zmiany do umowy

Rozdzial 2 2. Inne informacie

agaj q zgo dy obydwu stron.

1. Wymagania dotyczqce um6w o wykonawstwo okreSlone zostaly we wzorze umowy,

stanowi4cym zalqcznlk do nini
2. W sprawach nieuregulowanych i4 niniejszego ogloszenia stosuje siq przepisy ustawy

Prawo zam6wiert publicznych oraz IJ.odeksu Cywilnogo.

3. Wykonawca ubiegaj4c siq o ielenie zam6wienia pubhcznego jest zobowiqzany do

wypelnienia wszystkich obowi4i:k6w formalno-prawnych zwiqzanych z udziaNem

w postEpowaniu. Do obowiqzk6w Iych nal&.a min. ohowi4zki wynikaj4ce z RODO3,

w szczeg6lno6ci obowi4zek inform]acyjny . 13 RODO wzglqdem os6b

fizycztych. kt6rych dane osobowe dotycz te wykonawca bezpo6rednio
^1-^---i^-^1- :-^C^.*^^--: 1' Dr\T\n -:^ L^,.1-:^ *:^1pozyskal. Jednak2e obowi4zek infdrmacyjly wyurK.{ qvy L arr. 13 RODO nie bqdzie mial

osoba frzyszna, kt6rej dane dotycz4 dysponujejuz
4). Ponadto wykonawca bqdzie musial wypelnii

. 14 RODO wzglqdem os6b fizycznych, kt6rych

6rych dane poSrednio pozyskaN, chyba 2e ma

, o kt6rych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

iewaznieqia postqpowania na ku2dym jego etapie

uniewaznienia postqpowania, Zarnawrajqcy nie

6'19 z dna27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
obodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46,r!\IE

Fundusze
Europejskie
Program Regi9n?hY

nie mozna bylo przewrdziec chwili zawarc|a umowy) wykonanie ustugi nie jest

mozliwe w miejscu lub w w

Osoba Swndczqcauslugq, mohe rlrlec zmianie, pod nastqpuj 4cymi warunkami :
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skaniu zam6wienia doznal lub moz:e doznal
awi4j4cego przepis6w ustawy, przepis6w

ego ogloszenia przystuguja Srodki ochrony
3) ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

Rozdzial 24, Zalqczniki do oglos4enls

Rozdzial 23. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych Wykonawcy w toku
postqpowania o udzielenie

ZalqcznikNr L Opis przedmiotu zambwienia

Zalqcznik Nr 2. Oiwiadczenie Wykorlawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spelnieniu
warunk6w udzialu w postqpowaniu.

Zalqcznik Nr 3. Formularz ofertowy J- wz6r oferty
Zalqcznik Nr 4. Informacja o

ZalqcznikNr 6. Wz6r umow

Szczecinek, 29. 03. 2019 r,

inoici do grupy, kapitalowej
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Zalqczniknr 1 do ogloszenia

SZ.;CZF,G6T,OWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Swiadczenie realizacji uslugi
i jerzyka angielskiego dla

zowania i przeprowadzenia korepetycji z malematykj
ik6w projektu pn.,,Nawigator Samodzielno6ci"

1) Cel i termin realizacji
a) Planuje sig zorganizowalrie i przeprowadzenie korepetycji dla 15 ucrzestnik6w

projektu ,,Nawigator Sar{rodzielnosci" w tym korepetycje z matematyki dla 14
os6b i korepetycje z jVyka angielskiego dla 1 osoby.

b) Celem korepetycji jest pelniej sze zrozvmionie i utrwalenie materiafu tematyczneso
z wybranego przedmiotuf wyr6wnanie sTans edukacyjnych ;r^;; ;*;;;;;;;:;
metod pracy dla os6b maj{gcych problemy ? opanowaniem materialu.

c) Korepetytoruy muszqbyi dostqpni, w dni szkolne w godzinach popolurtniowych
stosownie do zapotrzeb\twania uczestnik6w projektu. Realizacjq korepetycji
dopuszcza siq r6wniez r,t weekendy za zgodq uczestnika projektu i opiekuna
faktycznego. Nale2y uwzll, i6 elastyczne godziny przwrowadzaniakorepetycji.

d) Przedmiot zam6wienia relTizowany musi byi przez odpowiedni4 iloS6 os6b, kt6ra
zapewn:i mozliwosd realizdcji zadania jednoczesnie (w tym samym czasie).

e) Korepetytorzy berdq udziQlal korepetycji z danego przedmiotu na poziomie od
szkoly podstawowej do

na wybran4 czglc lub na wszystkie czqSci.

6wienia obejmuje w szczeg6lnoSci:

wykonawca musi dysflonowa6 osobalni, kt6re zagwaranfiiiq mozliwosi
wykonania przedmiotu zalm6wieni a tj. naiczycielami przedmiorow: matematvki
i j erzyka an gi el ski e go.

g) Ten sam korepetytot mohi, udzielal korepetycji zar6wnojednej osobie jak i kilku
z jednego jak i dw6ch przedmiot6w,

nienia i wyksztalcenie.
h) podpisania umowy i realizowane bqdq

tugi Wykonawca zostanie powiadomiony
m.
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zielac bqdzie korepetycji indywiduLalnie lub

repetyoj e udzielane bqd4 uczestnikom proj ektu

sie w jakim uczestnik wymaga wsparcia.

cq z,aj96 w grupach dob6r uczestnik6w do

rowadzony tak aby zapewniaN komfortowy

3)

4)

s)

udzial w zajEciach kazdemu z uc{restnik 6w zajE6.

Miejsce realizacji uslugi: na terdnie miasta Szczbcinek - siedziba Powiatowego Centrum

nawcy lub inna wczeSniejszyn ustaleniu
przy akceptacjtr o.

ceny uslugi mq w kalkulacji:

tycji z uczestnikiem projektu i jego

czynionych postqp6w. IVliesiEczny

wnikowi wyzrraczonemu ptzez

w dq prow adzenia zaj 96 I sp otka{;
komplet dlakaidego uczestnika (np. kartki,
eiaNp dydaktyczne);

ie Jvynagrodzenie jedynie za laktycznie
etycji.

ako iloczyn stawki za godzinq lekcyjn4
by llczestnik6w projektu kt6rzy skorzystali

orowi 2adnych poniesionych prizez niego

repdtycji, w tym koszt6w dojazdu. Koszty
a godzinq lekcyjn4 korepetycji na jednego

b) Realizacji przedmiotu zaln6wienia w formie,kt6ra pozwoli na komfortowy udzial
uczestnika bez ekspozycji na sytuacje strepowe;

c) Zapewnienia sprzqtu i material6w dydaktycznych niezbqdnych do
ptzeprowadzemazada

zgodnre z za\eceniami Zamawiqgcego i na wzorachd) Prowadzenia d

pr zekazany ch pr zez Z am$w i aj qc e go ;

e) Bie?qcego informowariia Zamawiajquego o przypadkach nieobecnoSci
uczestnik6w na spotkairiach, a takich wypadka do ustalenia termin6w
dogodnych dla uczestnik(iw oraz niezwNobznej zmiany harmonogramu \ / terminie
do Irzech dni po niestawfeniu siq uczestriika w planowanym terminie i ustaleniu
nowego terminu spotkani

t6w niezbqdnych w celu prawidlowej realizacji

s) 'Ztoilenia Zamaw iai acemir

dokum enta qi pr zew idzi attej
f 
rej do sp on qdzelia pr zy r eahzacji zam6w ieni a;

Ponoszenia wszelkich
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i przekazanie pracownikowi Zamawiajipego wraz z pozostaN4 dokumentacjq

w ci4gu 7 dni po

i) Wsp6lpracy w
Zamawiajqcego,

indywidualnych

ir zajg1 zgodlie z umowe.

trakci

atakie
godzin

realizacji uslugi z wyznaczorrpi pracownikami

formowania go o frekwencji i iloSci przeprowadzonych

udcrstgpnione przez

o umieszczenie na

z realizacjqkorepet
zajq6, znaku Unii
Europejskiej i do E
Europejskie wraz
Wojew6dztwa

6)

7)

Re gionalnego Pro grariru Op eracyj ne go Woj e w 6dzIw a Zachodnioponnorski ego

a b'gdzie poddane monitoringowi przez

zestnik6w projektu.

od Wykonawcy:
aniach - obecnoSi potwierdzona podpisem

b) Dziennika zajq6 - (sktrad{na przy dostarc|aniu rachunk6dfaktur za dan'v miesiac
rozliczeniowy);

c) Karta ewaluacji wraz z {nisami postqp6rry czynionych przez kazdego uczestnika
projektu - na wzorach przekazanych .frzez zama iaj4cego (po zakoriczeniu
realizacji uslugi oraz na\:u2dqproSbE zainawialqcego jednak nie czqsciej ni| raz
w mleslQcu);'' --"--'-a--'/,

d) Ankiet oceniaj4cych jakolSi i przydatnoSd korepetycji - na wzorach przekazanych
ptzez Zamaw iaj qcego (pd' zakohczeniu r ealizacji u sfu gi) :

e) Dokumentacji w postaci fgtografii cyfrowej (po zakoric zeniurcalizacjiuslugi).

D Zagwarcntowania zastqflstwa innych ds6b o r6wnowaznych kwalifikacjach
w wypadku nieprzewidzifinych okolicznoSci uniemozlwiajqcych realizaajg ustugi
przez osoby wskazane w Qfercie, po uzgodnieniuzZamawiajqcym;

j) Wykonawca zobowiqzujf: siE do promor,lgania: Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Spolecznego i iwego Progiramu Operacyjne go poprzez:
o umieszczenie w miejscu realizacjl szkolenia w widocznym

przynajmniej jednegir plakatu foniatu minimum A.3. Plakaty
mleJSCu

zostan4

awiaj 4cego dla kaidej czq6ci zan6wienia.
ystkich dokumentach i materialach zwiqzanych
w szczeg6lno6ci na: listach obecno6ci, harmonogramie

iskiej wrdz ze stownym odniesieniem do Unii
jskiego Fundirszu Spolecznego oraz znaku Fundusze

z nazwq Regionalnego Programu Operacyjnego
niopomorskiego oraz informacji: ,,Pro.jekt pn.

,,Nawigator Samodzi$lnoSci" - wsp6lfinansowany ruez lJniq Europejskq ze

Srodk6w Europejskie$;o Funduszu Sp$lecznego re izowanego w ramach Osi
Priorytetowej RPZP.07. 00. 00 Wl4czepie spoleczne Dziatanie Rp2p,.07.06.00
Wsparcie rozwoju udtug spolecznych Swiadczonych w interesie og6lnym,

uczestnika projektu - na wzorach przekafuanych przez Zarnawiajqcego (sktradana

pr zy do starc zaniu rachunJ<6 w/faktur za dafy mi e si 4c rozl i cz eni owy) ;

_, r vJuvYYvJ \},v zq\!

Przewidywan:r forma zatrudnielnia - umowa cywilnoprawna.
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11) Warto6i brutto umowy okre{la6 bgdzie maksymaln4 sumarycznq wielkoSi brutto

lekcyjn4 udzielonych korepetycj i dla j ednego ucLestnika.
l3)Rozliczenie wykonanej uslugi odbywai siq bqdzie w okresach miesiqcznych

prz ed stawi eniu pr zez Wykonaw( er faktury h achunlku w r az z li stami ob ecno S ci.
14)W przlpadku rezygnacji chqtn)trh na dany rodzaj korepetycji, Wykonawca nie bqdzie

roScil Zadnych 2qdan o od arue.

zamowieni a r zawier a6 zapl
72) J ako podstawq rozliczenia

oruz niezapnanowane uslugi.
muje siE cen{ jednostkowq brutto za jednq godzinq

po
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o spEr.NrANru wAR(rNK6w ulzrAr,u w posrppowANru*
skladane na podstawie arf. 25a ust. L ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,

Prawp zam6wierf, publicznychrrawp zamowren publicznych
(dalej jako: ustawa P4,p) tj. Dz. lJ z 20lB r. poz. 1986 ze zmian,

Skladajqc ofertE w postqpowaniu

zgodnie z zasadqkonkurencyjno6ci

kwalifikowalnoSci wydatk6w w
Europejskiego Funduszu S

zorganrzowanie i przeprowadzenie

angielskiego dla uczestnik6w
wsp6lfinansowanego przez Uniq
Spolecznego realizowanego w tamac
Dzialanie RPZP. 07. 06.00 Wsparcie
og6lnym, Regionalnego Programu
lata2014-2020.

O6wiadczam,,Lez

1. Nie podlegam wykluczeniu z
zam6w iefi pub I i cznych (P ZP)

Data, miejscowoSi

2. Zachodz4w stosunku do mnie
ust. 1 pkt 13-74, 16-20 ustawy P

okolicznoSci4 na podstawie art.24

o udzielenie zarn6wienia publicznego prowadzonym
kt6rej mowa w rozdziale 6.5.2 wytycznych w zakresie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata 2014-2020 na

korepetycji indywidualnych z matematyki i je4yka
projektu pn. ,,Nawigator SamodzielnoSci,'
Europejsk4 ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Osi Priorytetowej RP2P.07.00. 00 Wl4czenie spoleczne

rozwoju usfug spolecznych Swiadczonych w interesie
yjnego Wojew6dzlw a Zachodniopomorskiego na

ia na podstawie art. 24 ust.l ustawv Prawo

Podpis Wykonawcy

wykluczenia z postEpowania na podstawie art.24
P. JednoczeSnie oSwiadczam, 2e w zwiqzku z ww.
.8 ustawy PZP podjflem nastqpuj4ce Srodki naprawcze

pata, miejscowoSi Podpis Wykonawcy
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iu dotyczqce posiadania kompetencji lub

1.^1^^A^: -^,-,^l^.,,^; ^ :1^ ^L^-,,:^-^.t- :^1^uprowrrrvrr lru pLvwawzJsrra vareDrv'eJ .r"rolalno6ci zawodowej, o ile obowiqpek ich
posiadania wynika z odrqbnych przeflis6w, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolnoSci

technicznej lub zawodowej, opisane Nzczeg6lowo w rozdziale 10 ogloszenia.

Data, mlelscowosc

w nastgpuj 4cyrn zakresie :

orczLe te podmioty nie podlegaj4

Data, miejscowoSi

5. O6wiadczam, 2e nastqpuj4ce podm
j ako podwykonawcy, niebqd4ce

Podpis Wykonawcy

inn

z postqpowania o udzielenie zam6wienia.

Podpis Wykonawcy

oty, kt6re bEd4braly udzial w niniejszyrn postqpowaniu

iotem, na kt6rego zasoby powoluje siq Wykonawca,tj.:

4. O5wiadczam, 2e w celu wykalzania spetrnienia warunkow tdziatu w postEpowaniu

okreSlonych przez Zanawiajqcego rtrr Rozdziale 10 ust. 1 pkt . ogloszenia (wpisad

odpowiednio), polegam na zasobach jrastqpuj 4cych podmiot6w:

nie podlegaj4 wykluczeniu z postqpo ania o udzielenie zam6wienia.

Data, miejscowo66

* W przypadku, jeieli dany punkt nie dotyczy Wykona

Podpis Wykonawcy

- naleiy go wykreilii lub nie wypelniai.
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6. O6wiadczam 2e spelniam
o zam6wieniu dotycz4ce:

w postQpowaniu okreSlone w ogloszeniu

l. Posiadania odpowiedniej wiedzy doSwiadczenia,
2. Dysponowania odpowiednim po jalem technicznym,
3. Dysponowaniem osobami zdoln i do wykon ania zam6wienia,
4. Sytuacji ekonomicznej i

Data, miejscowo6i Podpis Wykonawcy

6. O6wiadczam, 2e wszystkie in e podane w powy2szych oSwiadczeniach s4 aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq Swiadomo6ci4 konsekwencji

przy przedstawianiu informacj i.wprowadzen ia zamaw iajqcego w

Podpis WykonawcyData, miejscowoSi
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ZaNqczniknr 3 do ogloszenia

FO ULARZ OFERTOWY

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

OFERTA

Nazwa i adres podmiotu skladaj4cegd, ofertq:

NIP REGON

Odpowiadaj4c na ogloszenie dotllczqce zam6wrenia na Swiadczeni e realizacii usluei
korepetycjizmalemalykii la
rr SamodzielnoSci" - wsp6lfi iq

;o Funduszu Spolecznego real si

korepetycjizmalemalykii la
rr SamodzielnoSci" - wsp6lfi iq

w ogloszeniu i jego

Priorytetowej RP2P.07.00.00 Wl4dzenie spoleczne DziaNanie RP2P.07.06.00 Wsparcie
rozwoju ushlg spotrecznych Swiadc/:onych w interesie og6lnyrn, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa ZacXrodniopomorskiego na lala 2014-2020, oferujemy
wykonani e przedmiotu zam6wienia'*f zakresi e :

I czg56 - korepetycje z matemat
zalqcznlkami za nastqpujqcq cenq: *

WartoSd brutto ol'erty: ......,......21

NAZWACZ4SCT
ZAMOWIENIA

Liczba
os6b

Oferowanh cena netto
za I godzing

korepetycjI na jednego
uczetitnika

w I'LN

Oferowana cena
brttto za L godzing

korepetycji na
jednego uczestnika

wPLN

Oferowana cena brutto
(z VAT) za calo66 I czq5ci
przedmiotu zam6wienia

wPLN
(zrl400 sodzin)

Czq56 I: Korepetycje z
matematyki dla
14 os6b -
rrilodzrei z
powiatu
szczecineckiego.

l4
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Pamorze
achodnie

zgodrie z wymogami

Unia Europejska
Eulopejskl Furdusz Spoleny

zawartymi w ogloszeniu

Liczba godzin calto6ci uslugi moie ulec zmmeJszeniu w ku2dym przypadku, natomiast nie
moLe ulec zwiqkszeniu. WartoSi brJutto umowy okresla maksymalnq sumaryczn4 wielko6i
hnrffn ro,-X",.i ^-.i ^ .i -^.-.: ^-^ -^.^1 .^.^ ^---^-- ^ : -- : - r r

Warto5d brutto oferty:
slownie zlotych:

OSWIADCZENIA
1. Olwiadczamy,2e:

1) zapoznalifimy sie z warurtkami podanyrni przez Zamawiajqcego w ogloszeniu
i nie wnosimy do nich2adnlchzastrzeilen,

2) uzyskaliSmy wszelkie niez$qdne informacje do przygolowania oferty i wykonania
zamowlenla.

bnrtto zam6wienia i zawiera zaplfinowane i niezaplanowane uslugi Swiadczenia uslug
rawnych uczestniczqcych w proj ekcie.

jednostkowq brutto za 7 godzinq Swiadczenia

4)

3) akceptujemy wz6t umowy oraz termin realizacji przedmiotu zam6wienia podany

uwaZamy sig za zwiqzarryctyr niniejszq ofert4 przez 30 dni od dnia uplywu terminu

przez Zarnawiqqcego,

NAZWACZQSCI
ZAMOWIENIA

Liczba
os6b

Oferowdna cena
nettoza I godzinp

korepet$cji na
jednego ufzestnika

wPLN

Oferowana cena
brutto za I godzinq

korepetycji na
jednego uczestnika

w PLN

Oferowana cena brutto (zYAiI) za
calo5d I czq6ci przedmiotu

zam6wienia
w PLN

ht l0O sodzin\
Czp56 II:

Korepetycje
z jgzyka
angielskiego
dla I osoby -
rrilodzie2z
powiatu
szczecinecki
ego.

I

iczba

wy, Wykonawca nie bqdzie wnosil Ladnych
nie wykorzystania caloSci kwoty brutto

e sumarycznq wielkoS6 brutto zam6wjenja
i zaw ier a zaplanow ane or az niezaplafiowane uslugi swi adcz eni a uslug.

skladania ofert,
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Fundusze
Europejskie
Proorim Reqionalru

Pcmorze
, rehadaiarehadaia

wobec os6b fizycznych, dd kt6rych dane osobowe
pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie
w niniejszym postqpowaniul s

Unia Europejska
E!ropejlki Furdurz Spol€any

bezpoSrednio lub poSrednio

zam6wienia publicznego

3. W przypadku udzielenia nam ltam6wienia zobowiqzujemy siq do zawarcia umowy naJ"-

tEpowaniu, w miejscu i terminie wskazanym

ie zamierzamy powrerzyd podwykonawcom

....... stronach

.'"""'t

' . . . . . . ..,

ewentualne korespondencj q:

\/Yrt'

Numer telefonu:

Adres e-mail, na kt6ry bpdzie wys na korespondencja:

Podpis osoby/6b uprawnionych do slcladania
iwiadczeli woli w imieniu Wvkonqwcv

nie dotvczv ,,

4 ' ntu Europejs.kiego i 27 lcwietnia 2016 r. w sprawi w zwiqzku
' ntu Europejskiego i 27 bwietnia 2016 r. w sprawi w iz osobowych i w spra hbich danych oraz uchylenia lne
rvLpvtzLlqzet,Le a uunrunte danych) (Dz. Urz. un t t t9 z ll4.D.ZUl6, slr. I).
5 w ^.^,-^st^, -),, -,^,t.^,^^-,,.,^"^,Y^!'?:.:oY tol !,'ttky|wca 

nie pr:ekazuie aytyn oslliwch innych ni2 bezpoirednio iego dotyczqcych tub zachodzi wytqczenie
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Fundusze
Europejskie
Program Regionahy

prowadzonego zgodnie

wltlycznych w zakresie

Rozwoju Regionalnego,

lata 2014-2020 na

I

z zasadq

kwalifikow

Unia Europejska
Europ€jrkl Furdusz SpolEczrDf

noSci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduqzu

Funduszu Spolecznego otaz Funduszu Sp6jnoSci na

i przeprowadzenie korepetycji indywidualnych

Pomorze
achodnie

ZaLqczniknr 4 do ogloszelria

oSwlancznNw rvyKoNAWCy o zRZvNALEhNqSSI LUB BRAK(I
PRZYNALEZNOSCI bO TEJ SAMEJ GRAPY KAPITAT.OWEJ

o kt6rej mowa w art.24 I pkt 23 ustawy Prawo zam6wieri publicznych

Zamawiaj4cy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinle
w Szczecinku
ul. Wiatracznal
78'400 Szczecinek

WIADCZENIE*

W zwiazku z mroim udzialem w

z matemalykr i jVyka iego dla uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigafor
SamodzielnoSci" - wsp6lfinansowanppgo przez UniE Europejsk4 ze Srodk6w EuropejskiqgoSamodzielnoSci" - wsp6lfinansowanpgo przez UniE Europejsk4 ze Srodk6w Europejskiqgo
Funduszu Spolecznego realizowanegb w ramach Osi Priorytetowej RP2P.07.00.00 Wl4czenie

.07.06.0q Wsparcie rozwoju u ch

Regio{ralnego Programu

ata 201412020, oSwiadczam, 2e pr

i Wsparcie rozwoju u ch

tej samej grupy kapitatrowej.

W przypadku przynale2noSci do tej ej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia'16
do niniejszEgolutego 2007 r. <l ochronie ii i konsument6w, wykonawca

oSwiadczenia zaNqcza dokumenty I informacje potwierdzajqce, 2e powiqzania z innym
a konkurencji w postqpowaniu.wykonawcq nie prowad zq do zakN

Podpis osdb uprawnionych do skladania oiwiadczelt wo'li w
imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

je zlo2yd w ci4gu 3 dni od daty opublikowania przez Zamawiaj4cego na strpnie
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Fundusze
Eurspejskie
Program Regignalny

zamowtema.

Szczecinek dn.

I Pc,morze
achodnie

kwalifikowalno6ci wydatk6w w ra4nach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional
Europejskiego Funduszu Spoleczn4rgo oraz Funduszu Sp6jnoSci na lata 2014-2020
realizacie uslusi zorpanizowania i Drzenrowadzenia korenefvcii z matematvki i iezrealizacje- uslugi zorganizowania i przeprowadzenia korepetycji z matemafyki i
angielskiego dla uczestnik6w projektu pn. ,,Nawigator SamodzielnoSci"

ez Unig Europejsk4 ze Srodk6w

o w ramadh Osi Priorytetowej RPZP.07. e

Wsparcie rozwoju uslug spolecznych w
og6lnym, R.egionalnego Programu pperacyjnego Wojew6dztwa Zachod
lata 2014-2020 oi;wiadczam, 2e ni2!j wymienione osoby bEd4 uczestniczyl w

)S1e

na

niu

wliPodpis os6b uprawnionych do skladania oiwiadczen w li w
imieniu Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqthi

ZaNqcznknr 5 do oglosz$nia

DO REALIZACJI ZAMoWIENIA

Sktadajqc ofertQ w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia publiczrego, prowadzorJym

Nanttisko,
imig osoby KwaliJikacje

zawod.owe

Dofwiadczenie/
wyksztalcenie

Zakres

wykonywanych
c4ynnoici w

realizacji

zam6wienia
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l. MaNgorzata Kubiak - Horniatko - fyrektor
2. Jacek Woynicz .- ZastEpcaDyrekt(rra

:..... ,., zantieszkalyrm (adres siedziby)

Fundusze
Europejskie
Progr€m E€gionalny

,,Nawigator Samodzielno5ci', -
Europejskiego Funduszu
RP2P.07.00.00 Wlqczenie
spolecznych Swiadczonych w i

I Pcmorze
achodnie

Unia Europejska
Europelskl Furduiz Spot€any

ZaNqczniknr 6 do

bqdzie rcalizowana w ramach projektu
anego przez UniE Europejsk4 ze Srod

realizowanego w ramach Osi pri
Dzialanie RPZP.07. 06. 00 Wsparcie rozwoju

og6lnym, Regionalnego Programu Operacyj
na lata 2014-2020 w Powiatowrm Cen

konkurencyjnoSci o kt6rej mowa w r\tzdziale 6.5.2 wylycznychw zakresie kwalifikowaln,
wydatk6w w ramach Europejskie$o Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejski

dalej itWykonawcq",

zam6wienia prowadzonego zgodnie z

zu Sp6jno6ci na lata 2014-2020
owa o nastqpuj4cej tre6ci:

$1

a zobowiqzuje siQ do zorganizor,
zakresie czqSci ff ni

ej

lg

Wojew6dztwa Zachodni
Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

2. Szczeg6lowy opis przedmiotu ienia okre6la zalaczruk nr 1do
kt6ry jest integraln4 czq6ciq niniej I umowy.

Przedmiot umowy realizowany Wykonawce bede obejmowaly kuildq cz
wymagafi okreSlonych umow4 lub, kt6ra j

kt6ra wynika z jakiegokolwiek zobowiqza
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$2

2.

J.

wskazanychprzez Zamawiajqcelo terminach do dnia 15.12.2020 r. O terminie pierwszpgo

Swiadczenia uslugi Wykonawc{r zostanie powiadomiony z co najmniej 5 dniowym

terenie miasta Szczecinek -
dziba Wykonawcy lub ihna

z Wykonawcq i uczestnikiem przy akceptVcji

Zamawrajqcego
aJ

oSwiadczenie niezbqdne do prawidlowpgo

zlecenia,

b) przedmiot zlecenia wy$.onywaf bEdzie z naleLytq staranno6ci4 wynikaj4cq
z profesj onalnego charaktbru wykonywania zlecenia,

przedmiotu umowy zgodnie z zaNo2eni

o56 i wyniki tej pracy.

s4

podda siE okresowej kontroli i ocenie realiz
zam6wienia,w szczeg6lnoSci w delu badania:

podda siE okresowej kontroli i ocenie realizVcji
zam6wienia,w szczeg6lnoSci w delu badania:

izacji umowy;
doly czqcej r ealizacjr zam6wienia.

stugi;

J

1. umowy okreSlonego w $ 1 us{. 1

....(slownie:....................)
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przeprowadzomych korepetycji df a j ednego

7 . Strony postanawiaj % 2e wyna$rodzenie Wykonawcy bEdzie ustalane za rniesi

okresy rozliczeniowe.
8.

9.

Platno6i bEdzie dokonana przele em na wskazany ptzez Wykonawcq rachunek Y'
w terminie do 14 dni od

wystawionego rachunku/faktury
Rachunek nale?y wystawi6 na:

daty otrzymania przez Zamawiajqcego wo

)r az z zachowani em po stanowi eri niniej szej umowy.

Nabywcg uslugi: Powiat ul. Warcislawa IV 16.78-400 Szczecinek,

673-16-30-032.

10. Odbiorca i Platnik: Powiatowe

l,18-400 Szczecinek,

Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wi

11. Wynagrodzenie za realizacjq

dostarczeniu Zamawiaj 4cemu
obecnoSci.

okreSlone w ust. 1 bqdzie

do umowy zlecenie wtaz

lOtU UmOWy

rylrachunku

I2.PNaInoSci bqd4 realizowane suk ywnie, po uplywie kolejnych miesiqcznych

r ozliczeniowych r ealizacji u

73. Zleceniobiorca wyraza zgodgna potr4cenie z nalelnej mu kwoty wynagrodzenia, s

abezpieczenia zdrowotnego i spolecznego, podatku dochodowego oraz lnn
przewtdzianych prawem

prawem pr zew idziany ch.

w na wynagrodzenie, w przypadkach i w wyso

14. Za datq dokonania zapNaty

Zleceniodawcy.

jmuje siQ datq obci4zenia rachunku bankow

1.5. Wynagrodzenie za zrealizow 4 uslugE jest wsp6lfinansowane ze Srodk6w

Europejskiej w ramach iego Funduszu Spoleczrego, w ramach Regi

zIw a Zachodniopomorskiego 201 4 - 2020.Programu Operacyjnego Woj
16. Wykonawca nie moLe na rzecz os6b trzecich wierzytelno6ci pow

ez zgody Zamawiajqcego udzielonej w for

$6

osobowych, powierza Wykonawcy w trybie
iego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwi
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pofftffze Unia Europejqka

b ;c"#ffii,i Euoptjrki Furdutz spotc4zrv

cznych w zwiqzku z ptzetwarzaniem2 _ cznych w zwrqzku z ptzetwarzanrem dt

osobowych i w sprawie swobodnego przepNyvru takich danych oruz wydanlnini na

zgodnie z na jego podstawie krajowymi pr

z zal<resu ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
danych os 0 ze zmtan.).

WykonawcamoLeprzelwarzad $owierzone dane wyNqcznie w zakresie i celu, okreSl

w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowiqzany jest podjq6 nastgpuj4ce czynno6ci w celu zabozpie<

2)

podstawie krajowymi przepisam[ z zakrest ochrony danych osobowych w celu real

niniejszej umowy powierza pykonawcy przetwarzanie danych osobowychJ|.",'J-'"^^.,'-Jr^---''_---.J-.--____J

zawartych w przekazywanych hlb udostqpnianych Wykonawcy dokumentach, w

nieupowaznionym, zabrantrem przez osobq nieupowaznion4 przelwarza4iem

z naruszenrem ustawy

W zakresie przestrze

zmian4 utrat4 uszkodzeniem lub zniszczeniem.

a powylszych przepis6w Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoS6 jak Zarnatfuiajqcy bEd4cy administratorem danych;

2) nie powiela6 dokument6w a{ri nie utrwala6 danych w 2aden inny spos6b; wykonywa6

nadz6r nad bezpi danych przez caly okres ich posiadania w spas6b

ochronq przed dostqpem os6b nieupowaznionych,zapewrnajqcy w szczeg6T

uszkodzeni em, zniszczenienl lub utrat4;

3) do przetwarzania danych zostanq dopuszczone wylqcznie osoby posiadqj4ce

kt6re zostaly upowaznione doupowaznienie nadane Wykonawcq; osoby,

dokumentacii osobom ffzecim.

1. Wykonawca mo2e zleci6, e z ofert4 Wykonawcy, wykonanie ozqSci

podwykonawcom pod warunki , ze posiadaj4oni kwalifikacje do ich wykon4nia.

niezbEdnym do realizacji niniej sirej umowy.

Wykonawca zapewnia przestrzetganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobo

ych dokumentach:

e r organizacyjne, odpowiednie do zagroileit

qce ochronq przetwarzanych danych,

ane przed ich udostepnieniern osohom

3)

4)

5)

s7

prac

2. Wykonawca jest

przedstawicieli lub pracownik6 , jak za wtrasne dziaNania lub zaniechania.

3. W umowie z podwykonawc4

dtuilszy ni2 30 dni.

in zapNaty wynagtodzenia podwykonawcy nie moze by6

4. Umowa o podwykonawstwo ni moze zawier ad postanowieri uzale1niaj qcych uzyskanie

od Wykonawcy od zapNaty przez Zarnawiajqcego

y za dziaNania lub zaniec]'nnia podwykonawcy, jego

\"\,

przez podwykonawcq
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qcego zakres prac wykonanych przez

nawce od obowi4zku zapNaty wymagalnego

nawcy lub dalszemu podwykonawcy, kt6rzy
6rych przedmiotem s4. dostawy lub uslugi,

zapNaty wymagalnego wynagrodzenia

nalelny ch p o dwykonawcy.

owego przedkladani a Zamawiajqcemu proj ektu

zaakceptowania przez Zamawiajqcego oraz

po6wiadczonqza zgodnoSi z orygtnaNem kopiq

zawartej umowy o podwykonaw$;two, kt6rej przedmiotem s4dostawy lub ustugi.

7. Do zmianpostanowief um6w o fodwykonawstwo stosuje siq zasady maj4ce zastosowanie

o.

4. odpowiednie zastosowanie do dalszych

ykonawc4 powinna byl zawarta w formie

zwalnta Wykonawcy z odpowiedzialnolcr za

owy i obowi4zuj4cych przepis6w prawa.

onawstwo, Wykonawca po kazdym odbiorze

arczyt Zanawialqcemrt, wraz z rachuttkiem I
c6w o uregulowaniu przez WykonawcE

nalezno6ci za prace wykonarle przez podwykonawcq w okresie rozhczeniow)im.

W przeciwnp razre idjqcy zablokuje Wykonawcy kwotE, jaka przyslugiwa6

bqdzie podwykonawcy na tych uslug lub dostaw.

1. Wykonawca jest zobowiqzany

$8

Zamaw t aj qcemu karE umownzu

w wysoko6ci 0,5oh o96l wynagrodzenia, o kt6rym mowa w $ 5 pkt I umowy, za

w zleceniu -

b)

c)

w wysokoSci 10% w ia, o kt6rym mowa w $ 5 pkt I umowy, je2eli

a)

d)

e)

odu okolicznoSci, za kt6re odpowiada

ynagt o dzenia naleine go p o dwykonaw com

okoSci 0,3yo Nqcznego wynagtodzenia
kaide zdarzenie,

zgodnoS6 z oryginaNem kopii umowy

koSci 500 zl za kaLde zdarzenie,

w zakresie terminu zapNaty, w wysokoSci
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2. Je2eli kara umowna nie pof..rywa poniesionej szkody Strony moge doc

odszkodowaniauztpetrniajqcego ltazasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym.
a Wykonawca upowaznia ZamawTaj4cego do potr4cenia kar umownych z przystuguj

wynagtodzenia.

se

1. Zamawiajqcy jest obowiqzany dQ zaphaty kary umownej w wysokoSci:

1) za odstqpienie od umowy fuzez Wykonawcq z przyczyn lelqcych po

Zamaw iajqce go w wysoko Sci 5Ve Nqcznego wynagro dzenia ry czaltow ego brutto o
mowaw $ 5 ust. l umowy.

s10

l" Zamawiajqcemu przysluguje pra'1vo odstqlienia od umowy zwiny Wykonawcy, gdy:

2) Wykonawca naruszy w spos6b

$11

.. 1. Strony nie bqd4 odpowiedzialne za niewypelnienie lub

onych niniejsz4umow4;
spos6b niezgodny z zapisami ogloqzenia graz

dlo6ci Wykonawcy albo nastqpilo ogloszenie

ykonawcy;

anie otwarcia postqpowania ukladowego 4lbo

ia od umowy z winy Zamawnjqcego, jezeli

I faktury mimo dodatkowego wezwania

y, okre6lonego w niniejszej umowie;

1) Termin realizacjr przedmiotu

zostanie przez WykonawcQ

odby6.

nie Sotrzymarty, a korepetycje z tego powodu nie

rdvqcy obowiqzuj4ce ustawy i normy w zakresie przedmiotu

nieprawidlowe wypelnienie swych

umowy w przypadkach, gdy takie

2)

a
J.

4.

odpowiedni ch zob ow iqzari wynikaj qcych z niniej szej
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Fundusze
Europejskie
Prggram Regionalny IPo Pc,morze

achodnie
Unia EuropejSka

EuropeJskl Furdu5z Spo-ldcalt

zostalo zaistnienniewypelnienie lub niepraw

wylszej.
wypelnienie spowodowane

2. Sila wyzsza oznacza y przypadek pozostaj4cy poza kontrol4 dziaNaniam!
l1"lpowstrzymaniem siE od przez Stronq, kt6rego nie spos6b byho przewidziec ani

unikn46, kt6ry zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznolci
sile wvzsza dla cel6w ninieisz*i umowv uznaie sie orzede wszvstkim woir

iqc

silE wyzsza dla cel6w niniejsz*rj umowy uznaje siq przede wszystkim wojnq i
zywiolowe.

3. Kaida ze Stron, w miarE molZliwoSci, zobowrqzuje siE poinformowa6 Stronq

o przypadkach i charakterze silj wylszej, kt6re moglyby mie6 wplyw na wypolnieni
wzajemnych zobowiqzafi i obo#ri4zk6w wynikaj qcych z niniej szej umowy.

4. W przypadku, gdyby okolicznoiid sity wy2szej bqdzie trwala dtuiej ni2 7 dni, k
Stron bqdzie rtprawniona do odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

sity

ich

$12

pisemnej pod rygorem niewaznofic| z

niejszej umowy, strony poddaj4 pod

zibgZamawiaj4cego.

4.

J. wyr(onawua ruc moze przcmess w czasie caloSci lub czESci wierzytelno6ci wynikaj
z umowy narzecz osoby

W sprawach nieregulowanych
przepisy Kode,ksu Cywilnego.

umowe majq zaslosowanie w szozeg6l

6.

,7

5. Wszelkie oSwiadczenia zwi z wykonywaniem Umowy, przekazywane

za polwierdzeniem odbibezpoSrednio za pokwitowanien{r, lub listami poleconymi
adresy Stron wskazane w k ji Umowy.

od chwili jego dorEczenia drugiij Stronie, dokona6 zmiany swojego adresu do

o kt6rym mowa powylej,
8. Umowq sporzqdzono w trzech j{dnobrzmi4cych egzemplaruach, jeden dla

i dwa dla Zleceniodawcv.

9. Integraln4 czqS6 umowy stanowi[ zatqczniki.
a) ZaNqcznik nr I - Oferta Wykonawcy
b) Z atqcznik nr 2 - O glo s z eni e w r az z zaNqcznlkami

Zamawiajqcy Wykonawca
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