Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
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Załącznik do ogłoszenia
„Instrukcja dla wykonawców”
Rozdział I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty
(w tym oświadczenia, załączniki itp.), zgodnie z Rozdziałem IV Instrukcji.
2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do Instrukcji.
3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, ani wycofać jej po upływie terminu
do składania ofert.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach,
ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police, pok. nr 415 (IV piętro)
„oferta na świadczenie usług psychoterapeuty dla 16 Uczestników/Uczestniczki Projektu
KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”
„nie otwierać przed 08.05.2019r., godz. 15:00”
ROZDIAŁ II Oferty wspólne
1. Wykonawcy mogą składać oferty wspólne.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy.
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3.
4.
5.
6.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć do oferty.
Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z Instrukcją dla wykonawców.
Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielnie zamówienia
i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1-5.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia będą
mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej :
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący
realizację przedmiotu umowy.
ROZDIAŁ III Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Nie ujawnia się 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 one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może jako tajemnicy
przedsiębiorstwa zastrzec ceny oferty oraz innych elementów, które będą stanowiły treść
zawartej umowy, ponieważ zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą „nie udostępniać. Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
3. W przypadku gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów informacje te będą
podlegały udostępnianiu na takich samych zasadach jak inne dokumenty.
ROZDZIAŁ IV. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr
119, str. 1) (dalej: RODO), Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że:
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1. Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Policach, ul. Siedlecka 2a, kod pocztowy 72 – 010, e-mail: ops@police.pl , tel. 91
42 43 840
2. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Siedlecka 2a,
72 – 010 Police, e-mail: iod@opspolice.pl, tel. 91 42 43 854
3. Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast w przypadku
wybranego Wykonawcy także w celu zawarcia i realizacji umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 lit c RODO.
5. Konsekwencje niepodania danych osobowych: obowiązek podania danych jest wymogiem
ustawowym określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) (dalej: PZP) związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP.
6. Odbiorcy danych: dane pozyskane przez zamawiającego w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym
podmiotom i osobom, ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:
1) organy i instytucje administracji publicznej;
2) organy i instytucje uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności sądy,
prokuratura, policja;
3) podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 PZP,
4) podmioty lub osoby które uzyskały od Pani/Pana zgodę na ich pozyskanie danych.
8. Okres przechowywania danych: dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z przepisami tj. do czasu zakończenia
sprawy, a po jej zakończeniu przez okres obowiązkowej archiwizacji.
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9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: decyzje dotyczące danych
osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
10. Prawo dostępu do danych osobowych: każdy ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także o prawo
do przenoszenia danych.
11. Osoba której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, posiada prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
12. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: każdej osobie której dane są
przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
ROZDIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a)

w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

dysponuje, lub będzie dysponować:
jedną osobą, która będzie świadczyć usługę psychoterapeuty, posiadającą minimum 3 lata
doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz
minimalne wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia i posiadanie uprawnień
do prowadzenia psychoterapii.
Definicja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zawarta jest
w dokumencie „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
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i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, do pobrania na stronie
internetowej: funduszeeuropejskie.gov.pl. Są to m.in. osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne etc.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.
b)

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

posiada minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców w całości.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji dla
wykonawców.
3. Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2) 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.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca przedkłada wraz z ofertą :
1. wykaz osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat: ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, posiadanych
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uprawnień oraz doświadczenia zawodowego, podstawie do dysponowania tymi osobami
odpowiednio na załączniku nr 4 do Instrukcji dla wykonawców;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
2.

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Instrukcji dla wykonawców
oraz dowody że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny wykaz
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
Dowody i inne dokumenty w kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę.

5. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji dla
wykonawców;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) oświadczenie, wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 część I do Instrukcji dla wykonawców.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne
oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) oświadczenie, wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów,
określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji dla
wykonawców,
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne
oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
oraz w sytuacji jeżeli dotyczy:
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5) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2 Instrukcji dla
wykonawców jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4
Instrukcji dla wykonawców oraz w Rozdziale III pkt 2.
Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
7) oświadczenie, wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 część II do
Instrukcji dla wykonawców wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca
powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje
udział podwykonawców).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
o którym mowa w rozdziale V ppkt b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładać dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w pkt 2, 4, 5,
dokumenty lub oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zmawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia
wyjaśnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich
złożenia, uzupełnienia poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień dotyczących oferty wykonawcy (w tym złożonych wyjaśnień
i dokumentów).
9. Zamawiający zastrzega, że w razie konieczności, szczególnie gdy wykazy, oświadczenia lub
inne złożone dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
7|Strona

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Nr sprawy: 1/2019
10. Zamawiający wymaga aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym
zostały złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
ROZDIAŁ VI Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r.
ROZDZIAŁ VII Wyjaśnienia treści Instrukcji, sposób porozumiewania się wykonawców
z zamawiającym
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
w godzinach: w poniedziałki od 7:30-15:30, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazują pisemnie przy
czym zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-maila przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści ogłoszenia
lub Instrukcji,
2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia oferty i odpowiedź wykonawcy,
3) wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty,
4) informacja o wyborze oferty,
5) inna korespondencja kierowana przez zamawiającego do wykonawców.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub
e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję
w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
4. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
p. Joanna Siedlarz, fax/tel. 91 42 43 840 w poniedziałki w godz. od 7.30 do 15.30,
od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, e-mail: jsiedlarz@opspolice.pl.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Instrukcji dla
wykonawców/ Ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
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niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści Instrukcji dla wykonawców/Ogłoszenia wpłynie do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Instrukcji/Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w rozdziale IX, lub będzie dotyczyć udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w rozdziale IX.
9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Instrukcji/ Ogłoszenia. Dokonaną zmianę zamawiający udostępniana
w Biuletynie Informacji Publicznej.
ROZDZIAL VIII Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca podaje cenę w formularzu oferty na załączniku nr 1 do Instrukcji dla
wykonawców
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów.
3. Podstawą wyliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna oparta na rachunku
ekonomicznym kalkulacja.
4. Cena oferty musi obejmować wszystko co jest konieczne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie możliwe upusty i rabaty. Cena powinna
zawierać podatek od towarów i usług VAT. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia określonego w ofercie wykonawcy.
5. Cena podana przez wykonawcę za usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie
będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozdział IX Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka
2a, 72-010 Police, , w terminie do dnia 08.05.2019r., do godziny 15:00.
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2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz
godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane
w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.05.2019r., o godzinie 8:00, w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a, 72-010 Police, pokój nr 415, (IV piętro). Otwarcie ofert
jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda firmy i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty.
ROZDIAL X Wybór oferty najkorzystniejszej
1.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:

Cena – 70%
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:
1) cena – 70 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 70 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej

Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium cena przemnoży kwotę brutto za godzinę
realizacji usługi wskazaną przez wykonawcę na załączniku nr 1 do Instrukcji dla wykonawców
przez maksymalną liczbę godzin realizacji usługi. Tak otrzymana kwota brutto będzie podlegać
ocenie przez Zamawiającego.
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2) doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu usług psychoterapeutycznych – 30%
Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie” (D):
Liczba lat doświadczenia w prowadzeniu Liczba przyznanych punktów
usług psychoterapeutycznych
do 2 lat
0 punktów
powyżej 2 do 4 lat
10 punktów
powyżej 4 do 6 lat
20 punktów
powyżej 6 lat
30 punktów
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Największa ilość punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za
najkorzystniejszą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
Zamawiający może poprawić w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek)
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Instrukcją dla wykonawców
(niepowodujące istotnych zmian w treści oferty).
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert
określonym(ych) w Instrukcji dla wykonawców.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który:
1) nie spełnia lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) podlega wykluczeniu z postępowania lub nie złoży oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia,
3) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządzał likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1508 ze
zm.), lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację, majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).
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8. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacji gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści Instrukcji dla wykonawców lub Ogłoszenia,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
9. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli zawiera rażąco niską cenę tj. jest niższa
od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej złożonych ofert o więcej, niż
30 %.
10. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w następujących okolicznościach:
1)
nie złożono żadnej oferty, lub złożone oferty obarczone są wadą,
2)
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć ,
4)
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób
określony w Rozdziale VII.
12. Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu
zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia (unieważnienia postępowania)
zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o
nieudzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania).
ROZDZIAL XI Zawarcie umowy
1.
2.
3.

4.

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do
Instrukcji dla wykonawców.
Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej.
Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe
uczestników, przed podpisaniem umowy na wykonanie usługi z Wykonawcą zostanie
zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych według wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do Instrukcji dla wykonawców.
Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy:
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1)
2)
3)

ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy;
zajdzie konieczność zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod
warunkiem spełniania przez te osoby warunków określonych w Instrukcji. o doświadczeniu
nie mniejszym niż osoba zastępowana.

ROZDIAŁ XII Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychoterapeuty polegających
na przeprowadzeniu indywidualnej terapii wspierającej w zakresie prawidłowego
wypełniania funkcji społecznych dla 16 Uczestników/Uczestniczek Projektu – osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które
korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy tzw. oddalone od rynku pracy oraz osoby
z niepełnosprawnościami.
2) Usługa będzie realizowana w ramach projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego.
3) Usługa powinna być wykonywana zgodnie z założeniami programowymi dla Osi VII
Włączenie społeczne oraz z wytycznymi RPO WZ 2014 – 2020.
2. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest rozwój kompetencji psychospołecznych Uczestników projektu,
który zwiększy szanse Uczestników/Uczestniczek Projektu na integrację w wymiarze
społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.
3. Zakres usługi:
1) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym oraz przeprowadzenie
indywidualnej psychoterapii, stworzenie opinii dla każdego Uczestnika/Uczestniczki
projektu w następujących jego etapach realizacji:
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2)
3)














4)





na wejściu do projektu (ankieta ex ante badająca poziom kompetencji społecznych na
wejściu + indywidualna diagnoza problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym),
w trakcie udziału w projekcie (indywidualna psychoterapia pod kątem zdiagnozowanych
problemów i obszarów deficytowych),
po zakończeniu ścieżki wsparcia (wystawienie indywidualnej opinii specjalistycznej
po zamknięciu procesu psychoterapeutycznego + ankieta ex post badająca wzrost
poziomu kompetencji społecznych + ankieta ewaluacyjna badająca poziom satysfakcji z
udzielonego wsparcia).
Współpraca z pracownikiem socjalnym w obszarze stworzenia Indywidualnej Ścieżki
Reintegracji oraz monitorowania postępów każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu.
Zakres tematyczny:
diagnoza problemów,
wzmacnianie poczucia własnej wartości,
praca nad schematami,
motywacja i podejmowanie decyzji życiowych,
zrozumienie i zaspokajanie własnych potrzeb,
praca nad zasobami,
radzenie sobie z emocjami,
terapia lęku,
transmisja pokoleniowa myśli i zachowań,
„pożegnanie” z przeszłością,
radzenie sobie ze stratą, postrzeganie i kształtowanie linii życia,
relacje małżeńskie,
relacje rodzinne,
sytuacje trudne.
Wymiar czasu pracy:
Liczba Uczestników/Uczestniczek projektu: 16 osób.
18 godzin zegarowych na Uczestnika/ Uczestniczkę projektu (1 godzina = 60 minut), w
tym:
o 15 godzin zegarowych na bezpośrednią pracę z uczestnikiem oraz
o 3 godziny na opracowanie niezbędnej dokumentacji uczestnika.
Razem: 288 godzin zegarowych realizacji usługi w okresie maj – listopad 2019 r.
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5) Szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony z Wykonawcą
po wyborze oferty i będzie stanowił załącznik do podpisanej umowy.
6) Miejsce realizacji: usługa będzie realizowana w pomieszczeniach udostępnionych przez
Zamawiającego tj. OPS Police przy ul. Siedleckiej 2a lub w innym miejscu wskazanym
przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Police.
4. Dokumentowanie usługi:
1. Wykonawca dokona wizualizacji pomieszczeń, dokumentacji związanej z realizacją usługi,
materiałów dydaktycznych oraz certyfikatów i dyplomów zgodnie z aktualnym
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów i polityki spójności na lata 20142020 w zakresie informacji i promocji.
2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i przekazać Zamawiającemu następującą
dokumentację:
 imienne listy obecności – podpisane przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu
(w przypadku braku możliwości podpisania się ze względu na posiadaną
niepełnosprawność potwierdzenia dokonuje pracownik socjalny).
 imienne diagnozy problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym.
 imienne specjalistyczne opinie po zamknięciu procesu psychoterapeutycznego.
 kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem imiennych zaświadczeń
o udzielonym wsparciu,
 ankiety ex-ante i ex-post badająca poziom kompetencji społecznych,
 ankietę mającą na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia z udzielonego
wsparcia.

………........................................................
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Policach
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do Instrukcji: formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 do Instrukcji: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
podmiotach trzecich.
3. Załącznik nr 3 do Instrukcji: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. Załącznik nr 4 do Instrukcji: wykaz osób.
5. Załącznik nr 5 do Instrukcji: wykaz usług.
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6. Załącznik nr 6 do Instrukcji: wzór umowy.
7. Załącznik nr 7 do Instrukcji: wzór umowy dane osobowe
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