Projekt „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6.
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

USŁUGI OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI –
W Y C H O WAW C Y W P L A C Ó W K A C H W S PA R C I A
DZIENNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:
„ W S P I E R A N I E R O D Z I N Y W J E J P R AW I D Ł O W Y M
F U N K C J O N O WA N I U P O P R Z E Z R O Z W Ó J U S Ł U G
SPOŁECZNYCH ŚWIADCZO NYCH W INTERESIE
OGÓLNYM NA TERENIE GMINY POSTOMINO ”
usługa o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona
w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
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1. Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa:

Gmina Postomino – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Postominie
reprezentowana przez Krystynę Ślebiodę – Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Postomino
Postomino 30,
76-113 Postomino

tel.:
59 846-44-63
fax:
59 846-44-63
e-mail: gops@postomino.pl
adres strony internetowej Zamawiającego: http://bip.postomino.pl/gops/

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej
w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017. poz. 1579 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki dziennej nad dziećmi
w
Placówkach Wsparcia Dziennego w Postominie oraz Królewie w ramach projektu
„Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług
społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.”
3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części:
Część I – Wychowawca młodszej grupy Placówki Wsparcia Dziennego w Postominie.
Część II – Wychowawca młodszej grupy Placówki Wsparcia Dziennego w Królewie.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
3.3 Usługa będzie świadczona w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 19:00 (5 godzin
dziennie) od sierpnia/września 2018r. do 31 grudnia 2020r.
3.4 Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć oświadczenia
z których wynika że:
• Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
im zawieszona ani ograniczona.
• Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
• Nie są skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
3.5 Wykonawca zobowiązany jest do:
• planowania działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży
w placówce wsparcia dziennego;
• sprawowania nadzoru nad realizacją planu zajęć wychowanków; udzielania
pomocy w nauce, w czynnościach samoobsługowych tj. myciu, sprzątaniu;
• udzielania pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych wychowanków przez
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prowadzenie rozmów, itp.;
• organizowania i nadzorowania zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku
i rozrywki;
• udzielania wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach
rozwojowych i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów
indywidualnych, spotkań grupowych poświęconych omawianiu interesujących
problemów;
• współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami
diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologicznopedagogicznych;
• organizowania zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych,
kompensacyjnych oraz logopedycznych; prowadzenie indywidualnego programu
korekcyjnego lub profilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej,
psychologicznej i socjoterapii;
• współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów
rozwojowych, postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie:
systematycznych spotkań, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
prowadzenia pedagogizacji rodziców w formie spotkań, rozmów, wspierania
rodziców niewydolnych wychowawczo przez prowadzenie doradztwa
indywidualnego lub współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i
innymi instytucjami w celu zapewnienia wychowankom warunków do
prawidłowego rozwoju, a także udzielania pomocy w trudnych sytuacjach;
• udziału w planowanych działaniach projektowych realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznych w ramach RPO WZ pn. „Wspieranie rodzin
w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie
ogólnym na terenie Gminy Postomino”.
3.6 Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi.
3.7 Zamawiający zgodnie z art. 144 pkt. 1 ustawy PZP przewiduje istotne zmiany do treści
zawartej umowy:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje zmiany terminu planowanych
działań,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do
uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia, przy czym nowo wskazana osoba
powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego punkcie 6 podpunkt 6.1
niniejszej SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego.
3) W przypadku opóźnienia w przelaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy, Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia w terminie
późniejszym niż wskazano w umowie z Wykonawcą, tj. po otrzymaniu transzy
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
4) W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych,
w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do
przedmiotu umowy.
5) Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1-tygodniowym okresem
wypowiedzenia.
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6) Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez
Zleceniobiorcę czynności określonych niniejszą umową.

4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Termin wykonania zamówienia:
CZĘŚĆ I – sierpień/wrzesień 2018r. do 31 grudnia 2020r.
CZĘŚĆ II – sierpień/wrzesień 2018r. do 31 grudnia 2020r.

5. Opis sposobu przygotowania oferty
5.1 Zamawiający, ze względu na miejsce prowadzenia działań, podzielił zamówienie na
2 części.
5.2 Dokumenty wchodzące w skład OFERTY:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony według załącznika nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ,
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik
nr 3 do SIWZ,
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna stanowiące
załącznik nr 6 do SIWZ,
5.3 Sposób przygotowania ofert
1) Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną opatrzone czytelnym
podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczęcią.
3) Wszystkie strony oferty i załączników winny być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę oraz spięte w sposób uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację.
4) Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty zaleca się poprawiać poprzez
skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie
poprawki lub zmiany muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
5) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
7) Wykonawca zobowiązany jest do określenia w formularzu oferty (załącznik nr 1) części
zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.
8) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.
9) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.4 Sposób złożenia oferty
1) Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach:
a) Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i posiadać
oznaczenie: OFERTA – Usługi opieki dziennej nad dziećmi – wychowawcy
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w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu: „Wspieranie rodziny
w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.” Należy wpisać numer części, na
którą składana jest oferta. Nie otwierać przed dniem 20 sierpnia 2018 r. do godz. 1100.
b) Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było
odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
5.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej. Oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone informacje powinny zostać
wskazane w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie,
w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych
zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu,
6.1.2. Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
6.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
6.2.1
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które:
Posiadają wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,
praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje
resocjalizację, pracę socjalną pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem
kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
c) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje, co najmniej 3 - letni staż
pracy z dziećmi lub rodziną.
6.3. Na podstawie art. 22d. ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
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7. Podstawy wykluczenia Wykonawców
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
7.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

8. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

innych

8.1. Na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
8.2. Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie
należy rozumieć zobowiązanie złożone w formie oryginału. Wykonawca składa
zobowiązanie wraz z formularzem oferty.
8.3. Zamawiający, na podstawie art. 22a ust. 3 ustawy Pzp, ocenia, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia.
8.4. Na podstawie art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
8.5. Na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
8.6. Na podstawie art. 22a ust. 6 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
8.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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8.6.2.

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.
8.7. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
8.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają
w szczególności:
8.8.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotów,
8.8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
8.8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
8.8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
8.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów w zakresie potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia.

9. Podwykonawstwo
9.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
9.2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę
w formularzu oferty:
9.2.1. części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
9.2.2. podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

9.3. Na podstawie art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.4. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
9.5. Projekt umowy o podwykonawstwo przedkładany Zamawiającemu zawiera kwotę
wynagrodzenia, jaką Wykonawca zapłaci podwykonawcy.
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10. Wykonawcy wspólnie
10.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.2. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenia sporządzone odpowiednio według załączników nr 2 i nr 3
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10.4. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
11.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ należy
dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert:

11.1.1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
11.1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
11.3. Na podstawie art. 25a ust. 3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
11.4. Na podstawie art. 25a ust. 6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
11.5.1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może
na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty, nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp
i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
12.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
12.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
12.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.4. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres
e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jego treścią.
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12.5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.; 11.1.1; 11.1.2. SIWZ dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
12.6. Dokumenty inne niż wymienione w pkt 13.5. SIWZ składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty powinny być potwierdzane za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
12.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12.9. Wyjaśnienia treści SIWZ:
12.9.1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
12.9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w punkcie powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12.9.3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczana jest również na
stronie internetowej Zamawiającego.
12.9.4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający
udostępnia na stronie internetowej – http://bip.postomino.pl/gops/ – zamówienia
publiczne.
12.9.5. Wykonawcy zobowiązani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamieszczonymi na stronie internetowej
http://bip.postomino.pl/gops/ – zamówienia publiczne, w celu zapoznania się
z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ
lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.
12.9.6. Osoby uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami:
Monika Górnik-Wojciechowska tel. 59 846 44 63

13. Wymagania dotyczące wadium
14.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

15. Termin związania ofertą
15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres - 30 dni.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
16.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Postomino – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Postomino 30, 76-113 Postomino do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 1100 w pokoju nr 7.
16.2. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 7 w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 1115.
16.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
16.4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego drogą pocztową lub inną np. kurierską, o terminie
złożenia oferty decyduje termin i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego.

17. Opis sposobu obliczenia ceny
17.1. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto brutto pracodawcy w stosunku
miesięcznym oraz do wyliczenia łącznej przewidywanej wartość części zamówienia,
na którą składa ofertę.
17.2. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na realizację wybranej części zamówienia,
w formularzu oferty wypełnia tylko informacje dotyczące tejże części; w pozostałych miejscach
należy wpisać wyrażenie „nie dotyczy” lub znak „ – „.

17.3. Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest
do określenia ceny przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz
oferty).
17.4. W przypadku złożenia oferty przez:
a) Osobę fizyczną cena jednostkowa brutto brutto zawiera podatek dochodowy,
koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno pracodawcy jak
i pracownika; zamawiający potrąci bowiem z każdego wypłacanego
wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne
składki wynikające z ustaw o ubezpieczeniach społecznych (właściwe dla
Zamawiającego i Wykonawcy) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.
b) Wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą cena jednostkowa brutto
zawiera podatek VAT.
17.5. Cena powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
cyfrowo i słownie.
17.6. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
dokonywane będą w walucie polskiej PLN.
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18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn,
zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od
najważniejszego do najmniej ważnego
18.1

Kryterium oceny ofert:
Cena - 60 %.
Doświadczenie wychowawcy – 20%.
Aspekt społeczny – Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - 20%
18.1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
18.2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość
punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
18.3. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną
przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w ramach kryterium „Cena”
+ (plus) punkty uzyskane w ramach kryterium „Doświadczenie wychowawcy” + punkty
uzyskane w ramach kryterium „Aspekt społeczny – Zatrudnienie osób niepełnosprawnych”
18.4. Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt

Cena ofertowa badanej oferty
18.5. Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie wychowawcy”
Ocenie będzie podlegało doświadczenie wychowawcy w pracy z dziećmi lub rodziną, tj.
osoby wykazanej w załączniku nr 4 Wykaz osób. Poprzez doświadczenie wychowawcy należy
rozumieć pracę/wolontariat na pełen etat w instytucjach opieki nad dziećmi lub związanych
z pracą z rodziną. Wykonawca zobowiązany jest wykazać przed podpisaniem umowy
dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe wymienionych osób.

18.5.1. Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie osoby, o której mowa w pkt 18.5. w ilości
od 3 do 4 lat, wówczas otrzyma 10 punktów w kryterium „doświadczenie
projektanta”.
18.5.2. Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie osoby, o której mowa w pkt 18.5. w ilości
powyżej 4 lat, wówczas otrzyma 20 punktów w kryterium „doświadczenie
wychowawcy”.

W przypadku składania oferty na większą liczbę osób należy wykazać doświadczenie każdego
wychowawcy osobno nie należy łączyć doświadczenia dwóch osób. Punkty przyznane każdej
pojedynczej osobie zgodnie z podziałem 18.5.1 oraz 18.5.2 zostaną podzielone na ilość osób.
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18.6. Sposób przyznania punktów w kryterium „Aspekt społeczny – zatrudnienie osób
niepełnosprawnych”.

Ocenie będzie podlegała ilość osób niepełnosprawnych, tj. osoby wykazanej w załączniku nr
4 Wykaz osób. Wykonawca zobowiązany jest wykazać przed podpisaniem umowy
dokumenty potwierdzające niepełnosprawność wymienionych osób.

18.6.1. Jeżeli Wykonawca wykaże od 20% do 50% osób niepełnosprawnych, o których mowa
w pkt 18.6, wówczas otrzyma 10 punktów w kryterium „aspekt społeczny –
zatrudnienie osób niepełnosprawnych”.
18.6.2. Jeżeli Wykonawca wykaże od 51% do 100% osób niepełnosprawnych, o których
mowa w pkt 18.6, wówczas otrzyma 20 punktów w kryterium „aspekt społeczny –
zatrudnienie osób niepełnosprawnych”.

18.7. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów, wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
18.8. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
19.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt 20.1. w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego gdy złożono tylko jedną ofertę oraz gdy upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
20.2. Szczegóły wnoszenia środka odwoławczego określa dział VI ustawy Pzp.

21. Istotne dla stron postanowienia umowne
22.1. Ogólne warunki umowy zostały określone w poniższym projekcie umowy:
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Umowa nr …………..

zawarta w Postominie …………….. pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Postominie, Postomino 30, 76-113
Postomino, NIP 839-19-39-428,
reprezentowanym przez Panią Krystynę Ślebioda – Kierownika
zwanym dalej Zamawiającym
a
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania roli w zakresie
wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w ramach projektu „Wspieranie rodziny
w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino”, a w szczególności do:
a) diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci oraz ich rodzin,
b) tworzenie planu pracy Placówki, przedkładanie go do akceptacji Kierownikowi Placówki
oraz jego realizowanie zgodnie z założeniami,
c) organizowanie naboru dzieci do Placówki,
d) rzetelne organizowanie zajęć prowadzonych w ramach działalności Placówki;
e) organizowanie zajęć z udziałem rodziców i zachęcanie ich do aktywnego udziału
w bieżącym życiu Placówki,
f) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć i wycieczek,
g) dbanie o powierzony sprzęt i mienie
h) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
i) przygotowanie sprawozdań i zestawień z działalności Placówki,
j) opracowywanie i wdrażanie programów i projektów zakresie wspierania rodziny oraz
pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację,
k) informowanie rodziców i opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach,
l) współpraca ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, z kuratorami rodzinnymi,
pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin,
ł) planowanie działań wychowawczych w stosunku do grupy dzieci i młodzieży w placówce,
m) sprawowanie nadzoru na realizacją planu zajęć wychowanków, udzielanie pomocy
w nauce, w czynnościach samoobsługowych tj. myciu, sprzątaniu,
n) udzielanie pomocy w sprawach rozwojowych i życiowych wychowanków przez
prowadzenie rozmów, itp.
o) organizowanie i nadzorowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych, wypoczynku i rozrywki,
p) udzielanie wsparcia, rady i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach rozwojowych
i życiowych wychowanków przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań
grupowych poświęconych omawianiu interesujących problemów,
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r) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami
diagnostycznymi przez korzystanie z konsultacji i diagnoz psychologicznopedagogicznych,
s) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych,
kompensacyjnych oraz logopedycznych; prowadzenie indywidualnego programu
korekcyjnego lub profilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej,
psychologicznej i socjoterapii
t) współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie problemów rozwojowych,
postępów w nauce, problemów i metod wychowawczych w formie: systematycznych
spotkań,
prowadzenie
pedagogizacji
rodziców
w
formie
spotkań,
rozmów, wspierania rodziców niewydolnych wychowawczo przez prowadzenie
doradztwa indywidualnego lub współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi instytucjami w celu zapewnienia wychowankom warunków
do prawidłowego rozwoju, a także udzielania pomocy w trudnych sytuacjach,
u) udział w planowanych działaniach projektowych realizowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
RPO WZ pn. „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój
usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino”.
2. Wykonawca będzie świadczył czynności wychowawcy dla grupy 15 dzieci będących
uczestnikami projektu w uprzednio wyznaczone dni tygodnia, do 5 godzin dziennie od
poniedziałku do piątku (ok. 100 godz./miesięcznie) w okresie od dnia 02.01.2018 do dnia
31.12.2020r.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania
przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykona z należytą starannością.

§2
1) Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……sierpnia/września 2018r. do dnia 31.12.2020r.
2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje zmiany terminu planowanych
działań.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do
uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spełniać wymagania określone przez Zamawiającego punkcie 6 podpunkt 6.1 niniejszej
SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego.
4) W przypadku opóźnienia w przelaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu
Pracy, Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym
niż wskazano w umowie z Wykonawcą, tj. po otrzymaniu transzy
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
5) W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych,
w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu
umowy.
6) Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1-tygodniowym okresem
wypowiedzenia.
7) Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę
czynności określonych niniejszą umową.
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§3
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie
w wysokości brutto ………………… (słownie: ………………………….) za 1 miesiąc
wykonywania zamówienia.
2. W razie rozwiązania umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, Wynonawcy
należy
się
wynagrodzenie
proporcjonalne
do
okresu
obowiązywania
niniejszej umowy. To samo odnosi się do przypadku niewykonania zamówienia w całości
przez Wykonawcę zgodnie §1 ust. 1.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiający z tytułu wykonania niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po wykonaniu czynności
określonych w § 1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonanie niniejszego
zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia
zatwierdzenia przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po przedłożeniu rachunku
przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, w momencie otrzymania środków
określonych w ust. 4, poprzez dokonanie przelewu na konto Wykonawcy.

§4
1. W razie niewykonania Umowy przez Wykonawcę w ustalonym przez Strony terminie,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, zaś
gdy opóźnienie będzie trwało ponad 10 dni, Zleceniodawca ma prawo natychmiastowego
rozwiązania Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku konieczności zapłaty kary umownej na
rzecz Zamawiającego, wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia
wynikającej z niej kwoty z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej,
do wysokości szkody wynikłej z nienależytej realizacji Umowy przez
Wykonawcę.

§5
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania
niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako
poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez
Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, nie udostępniania ich
w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego
i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, które:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa,
orzeczenia
sądu
lub
decyzji
innego
uprawnionego
organu
władzy,
z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku
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i zabezpieczenia poufności tych informacji.

§6
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
miejscowo właściwego sądu dla Zamawiającego.

§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do SIWZ

…………….………………….
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

O F E R TA
Nazwa

Zamawiającego: Gmina Postomino – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Postominie
Adres Zamawiającego: Urząd Gminy Postomino
Postomino 30, 76 – 113 Postomino
tel. 059 810 85 93
fax 059 810 85 84
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu Wykonawcy: ...............................................
Nr faxu Wykonawcy: …………………………………..
Adres e-mail …………………………………………………………..
REGON ……………………………………………………..…….………
NIP ……………………………………………………………..…………..
Nr konta bankowego ………………………………………………………………………….
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 20.07.2018 r. na : „Usługi
opieki dziennej nad dziećmi – Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego
w
ramach realizacji projektu: „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez
rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie .
oferujemy cenę za*:

Numer
części
zamówienia
1

CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 2

Nazwa części zamówienia
2

Wychowawca młodszej grupy
Wsparcia Dziennego w Postominie
Wychowawca młodszej grupy
Wsparcia Dziennego w Królewie

Placówki
Placówki

Cena brutto za
1 miesiąc

Przewidywana
liczba miesięcy

Przewidywan
a wartość
brutto
(kol.3 x kol. 4)

3

4

5

28
28

*W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na realizację wybranej części zamówienia,
wypełnia tylko informacje dotyczące tejże części; w pozostałych miejscach należy wpisać wyrażenie „nie
dotyczy” lub znak „ – „.

Przetarg nieograniczony na usługę: Usługi opieki dziennej nad dziećmi – Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach
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OFERUJEMY*:
I.

Cenę za przedmiot zamówienia:

cena brutto brutto ……………………...……zł, słownie: ………………………………………………………………
w tym podatek VAT ............... %,
II.

Kryterium - doświadczenie wycowawcy

Oświadczam, że skierowany do realizacji zamówienia wychowawca …………………………… (wskazać imię
i nazwisko), posiada doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną w ilości:



doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną od trzech do czterech lat,



doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną powyżej czterech lat.

l.p.

Nazwa i adres pracodawcy

Wymiar czasu pracy
(etat, część etatu,
ilość godzin)

Nazwa
stanowiska
pracy

Okres
zatrudnienie
od-do

1

2

3

4

Kryterium – Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych



od 20% do 50% osób niepełnosprawnych wykazanych w zał. nr 4,



od 51% do 100% osób niepełnosprawnych wykazanych w zał. nr 4.

 należy zaznaczyć jedną z powyższych możliwości
III. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ
IV. Warunki płatności - na zasadach określonych w projekcie umowy.
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OŚWIADCZAMY, ŻE:
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje potrzebne do przygotowania oferty,
2) w cenie wskazanej w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia,
3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ,
4) wybór naszej oferty będzie/nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT)
W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub
usług bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez zamawiającego do oceny oferty
Wykonawcy podatku od towarów i usług.
5) osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są
….………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………...….,
6) przedmiot zamówienia wykonamy sami / część zamówienia powierzymy podwykonawcom.
l.p.

Część zamówienia
(opis czynności zlecanych podwykonawcy)

Nazwa (firma) podwykonawcy

7) oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w związku z tym, nie mogą być one udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………
8) Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

…….….………….……….………………..…………………………………….…………
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

……………..…………………
(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, REGON)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
………………………………………………………
(imię, nazwisko,
reprezentacji)

stanowisko/podstawa

do

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi opieki dziennej
nad dziećmi – Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji
projektu: „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług
społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.” oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 6.1.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
…………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………...………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….……………………………,
w następującym zakresie:………………………………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony na usługę: Usługi opieki dziennej nad dziećmi – Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, REGON)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
………………………………………………………
(imię, nazwisko,
reprezentacji)

stanowisko/podstawa

do

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi opieki dziennej
nad dziećmi – wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu:
„Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp.
…………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………...……………………………………..…………………………
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………………………………
(miejscowość, data)
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………….………………….
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB - POTWIERDZENIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
1. Wykaz ten powinien potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 6.2.1. SIWZ.
2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia
udział osoby/osób posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z pkt. 6.2.1
l.p.

imię i nazwisko osoby

wykształcenie

doświadczenie
zawodowe w pracy
z dziećmi

1

2

4

5

podstawa dysponowania
6

niepotrzebne skreślić
potencjał własny/
potencjał podmiotu trzeciego
(wskazać nazwę podmiotu
trzeciego)

1

………………...…………….
niepotrzebne skreślić
potencjał własny/
potencjał podmiotu trzeciego
(wskazać nazwę podmiotu
trzeciego)

2

………………...…………….
niepotrzebne skreślić
potencjał własny/
potencjał podmiotu trzeciego
(wskazać nazwę podmiotu
trzeciego)

3

………………...…………….
niepotrzebne skreślić
potencjał własny/
potencjał podmiotu trzeciego
(wskazać nazwę podmiotu
trzeciego)

4

………………...…………….

……………………………………….……………………………
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
…………………………………
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, REGON)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ1
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi opieki dziennej
nad dziećmi – wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach realizacji projektu:
„Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych
świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.” oświadczam, że należę/nie
należę1 do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017r. poz. 229 z późn. zm.) razem
z innym
wykonawcą/wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)
…………………………………
(miejscowość, data)

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty (wypełnić
jeżeli dotyczy):
1.
2.

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

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
……………………………………………………………...……………………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)
…………………………………
(miejscowość, data)

1

Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
…………….………………….
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ofercie złożonej w ramach przetargu
nieograniczonego na usługę: Usługi opieki dziennej nad dziećmi – Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach
realizacji projektu: „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa
VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie w celu prowadzonego postępowania przetargowego. Zgodę wyrażam
dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę pisemne oświadczenie woli.

……………………………………….……………………………
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
…………………………………
(miejscowość, data)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
•

administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie (Postomino 30,
76-113 Postomino).

•

inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie jest Kancelaria Radcy
Prawnego Rafał Kuligowski (mail. biuro@rk.slupsk.pl).

•

dane osobowe przetwarzane będą do postępowania przetargowego, w którym Pan/Pani bierze udział zgodnie
z RODO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

•

odbiorcą danych osobowych będzie Administrator Danych Osobowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Postominie.

•

dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat na postawie art. 8c ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 847 ze zm.).

•

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

•

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 847 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postanowień zawartej umowy.

……………………………………….……………………………
(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
…………………………………
(miejscowość, data)

Przetarg nieograniczony na usługę: Usługi opieki dziennej nad dziećmi – Wychowawcy w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach
realizacji projektu: „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie
ogólnym na terenie Gminy Postomino.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6.
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

