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 S   P   E   C   Y   F   I   K   A   C   J  A 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759.) 

 
 
 

 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych  
w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, 

warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia 
umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego 

do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego  
dla uczestników projektu „Idę do pracy”  

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej 

w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 2B, 

www.gops.kosakowo.pl 
gops@kosakowo.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 
Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759.) 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych  
w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia 
umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju 
zawodowego dla uczestników projektu „Idę do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Zamówienie zostało podzielone na 4 części. 
Część 1 
Obejmuje prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w punkcie konsultacyjnym, w tym 
Wsparcie i pomoc w postaci poradnictwa dla 13 uczestniczek i 7 uczestników projektu (w tym 5 niepełnosprawnych) – 

nie mniej niż 32 godziny przez 7 m-cy w zakresie: 
1.1. prowadzenie konsultacji indywidualnych dla beneficjentów w ramach dyżurów w punkcie; 
1.2. określenie mapy problemów beneficjenta utrudniających podjęcie aktywności zawodowej i 
społecznej; 
1.3. motywowania do czynnego udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej 
(gotowość do rozwoju); 
1.4. radzenie sobie ze stresem i agresją; 
1.5. podniesienie umiejętności samooceny, wiary w siebie; 
1.6. konsultacje i poradnictwo związane z problemami indywidualnymi, rodzinnymi itp.;  
1.7. wzmocnienie więzi między rodzicami, a dziećmi oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych; 
1.8. nabywanie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym; 
1.9. nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych, tematyka ról 
kobiet , mężczyzn i osób niepełnosprawnych w rodzinie 
1.10. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji projektu systemowego z wymaganymi logotypami 

Punkt konsultacyjny– udostępniany przez zamawiającego (bez dodatkowych opłat) pokój w siedzibie zamawianego 
przy ul. Fiołkowej 2B w Kosakowie. Godziny otwarcia punktu do uzgodnienia z zamawiającym. 
 
Część 2  
Obejmuje Warsztaty psychologiczne dla 13 uczestniczek i 7 uczestników projektu (w tym 5 niepełnosprawnych) – 
nie mniej niż 32 godziny przez maksymalnie 4 m-ce w zakresie: 

1.1. motywowania do czynnego udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej 
(gotowość do rozwoju); 

1.2. radzenie sobie ze stresem i agresją; 
1.3. podniesienie umiejętności samooceny, wiary w siebie; 

http://www.gops.kosakowo.pl/
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1.4. zwiększenie motywacji do podjęcia pracy i kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po 
rynku pracy; 

1.5. wzmocnienie więzi między rodzicami, a dziećmi oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych; 
1.6. nabywanie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym; 
1.7. nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych, w tym: 

tematyka ról kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych w rodzinie 
1.8. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji projektu systemowego z wymaganymi logotypami 

Do przeprowadzenia warsztatów wykonawca zapewnia: 
- salę wykładową 
- ubezpieczenie zdrowotne uczestników na czas warsztatów 
- catering w postaci poczęstunku kanapkowego (na zajęciach powyżej 6 godzin – ciepły posiłek) oraz napoi zimnych i 
ciepłych 
- opiekę nad dziećmi (w wieku od 3 do 7 lat) beneficjentów projektu w trakcie ich uczestnictwa w zajęciach   
 
Część 3  
Obejmuje warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych dla 
13 uczestniczek i 7 uczestników projektu (w tym 5 niepełnosprawnych) – nie mniej niż 32 godziny przez maksymalnie 
4 m-ce w zakresie: 

1.1. zwiększenie motywacji do podjęcia pracy; 
1.2. kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej, sposoby poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych: CV, listu 
motywacyjnego; 

1.3. nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych; 
1.4. trening aktywizacji zawodowej obejmujący: wygląd i zachowanie kandydata – przyszłego 

pracownika, autoprezentacja; 
1.5. zwiększenie poczucia własnej wartości; 
1.6. zwiększenie motywacji do podjęcia pracy i kształtowanie umiejętności sprawnego poruszania się po 

rynku pracy; 
1.7. omówienie problemów specyficznych dla osób niepełnosprawnych związanych z poszukiwaniem 

pracy; 
1.8. wzmocnienie więzi między rodzicami, a dziećmi oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych; 
1.9. nabywanie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym; 
1.10. nabywanie umiejętności prawidłowego określania i pełnienia swoich ról społecznych. 
1.11. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji projektu systemowego z wymaganymi logotypami 

Do przeprowadzenia warsztatów wykonawca zapewnia: 
- salę wykładową 
- ubezpieczenie zdrowotne uczestników na czas warsztatów 
- catering w postaci poczęstunku kanapkowego (na zajęciach powyżej 6 godzin – ciepły posiłek) oraz napoi zimnych i 
ciepłych 
- opiekę nad dziećmi (w wieku od 3 do 7 lat) beneficjentów projektu w trakcie ich uczestnictwa w zajęciach   
 
Część 4  
Obejmuje  pracę doradcy zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla 13 
uczestniczek i 7 uczestników projektu (w tym 5 niepełnosprawnych) – nie mniej niż 20 godzin w przez 2 m-ce w 
zakresie: 

1.1. prowadzenie konsultacji indywidualnych dla beneficjentów w ramach dyżurów w punkcie; 
1.2. udzielenie niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia i szkolenia 

oraz metodach poszukiwania zatrudnienia i aktywizacji; 
1.3. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji projektu systemowego z wymaganymi logotypami 



                                             
 

 
 

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego           ~ 4 ~ 

1.4. określenie mapy problemów beneficjenta utrudniających podjęcie aktywności zawodowej i 
społecznej; 

1.5. omówienie specyficznych problemów związanych z poszukiwaniem pracy z osobami 
niepełnosprawnymi; 

1.6. motywowania do czynnego udziału w projekcie i do zmiany swojej sytuacji życiowej i zawodowej 
(gotowość do rozwoju); 

1.7. ustalenie konkretnego kursu zawodowego dla każdego z uczestników i skierowanie propozycji do 
Zespołu Projektowego. 

Punkt konsultacyjny– udostępniany przez zamawiającego (bez dodatkowych opłat) pokój w siedzibie zamawianego 
przy ul. Fiołkowej 2B w Kosakowie. Godziny otwarcia punktu do uzgodnienia z zamawiającym 
 
Każdy z wykonawców może złożyć po jednej ofercie dla każdej z części zamówienia. 
 
Kody CPV 
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
80500000-9 Usługi szkoleniowe 
85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej 
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
85320000-8 Usługi społeczne 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 
 
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH I ZMIANACH UMOWY: 

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia 
podstawowego, zgodnie z art. 67. ust.1 pkt.6 stanowiących nie więcej niż 50%  wartości realizowanego 
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień 
(odpowiednio do każdej z części) to jest usług prowadzenia punktu konsultacji psychologicznych, 
warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i 
kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju 
zawodowego 

 
5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
6. TERMIN WYKONANIA.  

Projekt „Idę do pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego rozłożony jest w czasie.  
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do końca grudnia 2012 roku.  
Poszczególne części muszą być zrealizowane  
Część 1 – od czerwca do grudnia z zastrzeżeniem, że pierwsze konsultacje muszą rozpocząć się                                                            
w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
Część 2 – od czerwca do września 2012  
Część 3 - od czerwca do września 2012 
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Część 4 - od lipca do sierpnia  2012 
  

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 

Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia  
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków  

1. Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca 
wykaże się doświadczeniem  minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji 
psychologicznej dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, 
chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. formularza C – 
dla części 1 

2. Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca 
wykaże się doświadczeniem  minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów 
psychologicznych dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, 
chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. formularza C – 
dla części 2 

3. Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca 
wykaże się doświadczeniem  minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu warsztatów 
aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub 
zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin wg. 
formularza C – dla części 3 

4. Warunek dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca 
wykaże się doświadczeniem  minimum jednej usługi polegającej na prowadzeniu doradztwa 
zawodowego dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, 
chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 20 godzin wg. formularza C – 
dla części 4 

5. Pozostałe warunki udziału w postepowaniu zamawiający uzna za spełnione na podstawie 
oświadczenia wykonawcy o ich spełnieniu  wg. Wzoru w formularzu B. 

Dopuszcza się sytuacje, w której warunki udziału w postępowaniu spełnia jedna osoba, posiadający 
wymagane doświadczenie. Zamawiający ustala minimalne wymogi w warunkach udziału w 
postepowaniu. Wykonawca decydujący się na złożenie ofert dla każdej z części postepowania musi 
samodzielnie rozważyć jaka liczba osób zapewni należyte i terminowe wykonanie zamówienia.   

 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

8.1. W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych warunków posiadania przez wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:  
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: 
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, według formularza C 

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych składa się następujące dokumenty:  

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg Formularza B  
8.3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  

 wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego 
pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 oferta winna zawierać  oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 9.2. dla każdego partnera z osobna, 
pozostałe dokumenty składane są wspólnie    

8.4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 

 w/w  dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność 
przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z 
oryginałem". 

 dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 

 jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt 9.2 

 
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 
 
9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje tryb pisemny. 
9.2. Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami wg preferencji: pocztą elektroniczną lub w formie 
listownej z tematem lub dopiskiem: 

a) e-mail: gops@kosakowo.pl z tematem: Przetarg – ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH 
PROJEKTU „IDĘ DO PRACY” 

b) adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 81-198 Kosakowo, ul. Fiołkowa 
2a z dopiskiem Przetarg – ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PROJEKTU „IDĘ DO PRACY” 

9.3. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji jedynie na wniosek 
Wykonawcy, w terminach określonych w art. 38 ustawy PZP.  
9.4. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 
9.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust.1 ustawy. 
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
wyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 



                                             
 

 
 

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego           ~ 7 ~ 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu oraz przekazuje 
wykonawcom którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 
9.6. Oświadczenia i dokumenty (z wyłączeniem składanej oferty) można przekazywać w formie faxów i drogą 
elektroniczną z zastrzeżeniem dostarczenia do Zamawiającego, w umówionym terminie, oryginałów lub 
kserokopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do 
podpisania oferty.  
9.7. Do kontaktów (tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej lub droga listową)  z wykonawcami 
zamawiający wyznacza Koordynatora Projektu – Arianę Pienczke, e-mail: gops@kosakowo.pl 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
W tym postępowaniu wadium nie wymaga się. 

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Wykonawca jest związany ofertą przez  30 dni od upływu terminu przewidzianego do składania ofert.  

 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 
12.1. Zamawiający wymaga aby oferta złożona była zgodne ze wzorami przesłanymi Wykonawcom co do 
treści i układu graficznego.  
12.2. Do niniejszej SIWZ załączono formularze oferty (A÷C) podlegające wypełnieniu oraz załączniki do 
SIWZ, 
12.3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty zawiera pkt. 9 SIWZ. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez wykonawcę. 
12.4. Wszystkie strony oferty zawierające tekst (w tym formularze i załączniki) dostarczone przez 
Zamawiającego jak i opracowane przez Wykonawcę muszą być kolejno ponumerowane i podpisane a kopie 
dokumentów muszą posiadać potwierdzenie za zgodność z oryginałem poświadczone przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
12.5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym lub odręcznie literami drukowanymi, nieścieralnym 
atramentem oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela    Wykonawcy. Miejsca, w których 
zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.  
12.6. Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały i uniemożliwiający dekompletację oferty. 
12.7. W przypadku gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu, kopia ta musi być 
opatrzona dopiskiem lub pieczęcią o treści „Za zgodność z oryginałem” i podpisana przez Wykonawcę lub 
Jego uprawomocnionego przedstawiciela. Zamawiający może żądać dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może 
sprawdzić jej prawdziwości.  
12.8. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na fakt, iż osobą upoważnioną do podpisywania oferty i 
występowania w imieniu Wykonawcy jest tylko ta osoba lub są tylko te osoby, które w wypisie z KRS lub 
innych dokumentów rejestracji działalności gospodarczej wymienione są jako upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli lub figurują jako właściciele lub pełnomocnicy w 
wypisach z rejestrów działalności gospodarczej bądź też w inny prawem określony sposób zostali 
upoważnieni do składania takich oświadczeń w imieniu Wykonawcy (należy załączyć poświadczoną kopię 
takiego upoważnienia). 
12.9. Wykonawca zamieści ofertę w zewnętrznej i w wewnętrznej nieprzezroczystej kopercie, które będą: 
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a) koperta zewnętrzna: zaadresowana na adres podany w ogłoszeniu i będzie posiadać oznaczenie 
Przetarg – ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PROJEKTU „IDĘ DO PRACY”, dotyczy 
części ….. . Nie otwierać przed ….. godz…..(należy wpisać termin wyznaczony na otwarcie 
ofert) 

b) koperta wewnętrzna: zaadresowana na Zamawiającego na adres podany w ogłoszeniu oraz 
będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w 
przypadku stwierdzenia nieterminowego jej wpływu; 

c) koperty winny być należycie zaklejone. 
12.10. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
12.11. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy przygotowują oferty na własny koszt i własnym staraniem. 
12.12  Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę. 
12.13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
12.14. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
12.15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 
12.16. Jeżeli treść zapytań wykonawców oraz udzielanych przez Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi, o 
których mowa w pkt.10.5. wpływa na treść składanej oferty, to wykonawca zobowiązany jest uwzględnić to w 
składanej przez siebie ofercie. 

 
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
13.1 Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej specyfikacji należy składać w 
terminie do 06.06.2012r. godz. 12:00  w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  3 (Biuro projektu) lub pocztą. 
13.2. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, jako termin jej złożenia uznaje się termin, w jakim 
znalazła się ona w posiadaniu zamawiającego. 
13.3 Każda oferta otrzymana po tym terminie nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego i zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania. 
13.4. Wykonawca może wycofać lub zmodyfikować swoją ofertę po jej złożeniu pod warunkiem, że pisemne 
zawiadomienie o wycofaniu lub zmianie oferty zostanie dostarczone Zamawiającemu przed terminem 
wyznaczonym na składanie ofert. 
13.5. Zawiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty powinno być przygotowane, zapieczętowane i 
oznakowane jak oferta, z dopiskiem „WYCOFANIE” lub „MODYFIKACJA”. 
13.6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.06.2012r. o godz.12.15  w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej przedmiotu zamówienia są składniki zakresu rzeczowego    
    przedmiotu zamówienia i inne wytyczne zawarte w niniejszej SIWZ. 
2. W cenie ofertowej należy ująć wszelkie koszty realizacji zamówienia  
3. Zastosowane rabaty i upusty muszą być ujęte w oferowanej cenie a ich stosowanie nie może być  
 uzależnione od jakichkolwiek okoliczności. 
4. Sposób obliczenia ceny 

 Cena wykonania – jest to ogólna kwota zapłaty wraz z podatkami, opłatami celnymi itd., jaką oferuje  
wykonawca za pełny zakres prac określony w dokumentacji przetargowej i uszczegółowiony w składanej 
ofercie z uwzględnieniem wszystkich rabatów i upustów. 

 
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 

A WYKONAWCĄ. 
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w walucie krajowej – PLN, niezależnie od płatności dokonywanych przez 
Wykonawcę na rzecz jego kontrahentów. 



                                             
 

 
 

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego           ~ 9 ~ 

 
 

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 

TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 
 
Przy wyborze ofert zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

    Cena – 100%  
 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 
 
Maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą cenę brutto zamówienia. 
Punkty będą liczone wg wzoru: 
 

100x
Co

Cn
K 

        

Cn- najniższa zaoferowana cena,  

Co- cena rozpatrywanej oferty, 

K- ilość punktów którą otrzyma badana oferta 

 Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa. 

 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył ważną ofertę z najniższą ceną. 

  

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W      SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
  

18.1. O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia. 
18.2. Zawarcie umowy wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ, nastąpi w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
18.3. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Nie dotyczy 

 
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY. 
 
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Wypełnienie druku umowy oraz ewentualne zmiany powstałe podczas prowadzenia postępowania przetargowego 
zostaną uwzględnione w redakcji końcowej , po wyborze Wykonawcy 

ZMIANY UMOWY 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : 

a) W przypadku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających 
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terminowe wykonanie zamówienia, po wcześniejszym pisemnym uzyskaniu zgody Zamawiającego 
do uzgodnionego harmonogramu usług wprowadzone zostaną zmiany  

b) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
c) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy . 
d) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy  
e) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) 
f) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest 

skutkiem zmiany przepisów prawa. 
g) Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego 

zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności ,o których mowa w pkt 1 i .2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 
3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 
21.1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g ustawy 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 
ustawy. 
21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę ,o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
21.3. Środkami ochrony prawnej są: 

- Odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy. 
- Skarga do sądu ,zgodnie z art. I98a ustawy. 

                              

22 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA  
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Ariana Pienczke, adres e-mail: gops@kosakowo.pl 
 

23. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZANIA OFERTY (DOSTARCZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) : 

        Formularz A - Wzór oferty dla oznaczonej części 
Formularz B - Oświadczenia Wykonawcy 

 Formularz C - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  
również wykonywanych usług 

  
 
24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do SIWZ 
 

 Załącznik nr 1 – Projekt umowy 
  
         Kosakowo, maj 2012r. 
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Formularz A 

OFERTA dla części nr …………….(wpisać)  
Wykonawca:................................................................................................................................. 
adres siedziby: ...................................................................................................................... 
tel.: ........................... Fax.:......................................e-mail: …….........................................( czytelnie ). 
Nr  NIP ...................................................  Nr  REGON ............................................... 
reprezentowany  przez: 
1.  ............................................................................................................................................ 
składa ofertę na wykonanie zamówienia publicznego : 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych  
w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania 
pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do 

wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego  

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP 

1. Cena ofertowa wykonania zamówienia  
 

brutto = ........................................................ zł 
 
słownie………………………………………………... 

2. Wykonawca zastrzega nieudostępnianie następujących informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

………………………………………………………………………………………………… 
3. Ponadto Wykonawca oświadcza, że : 

a) w przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuje się zawrzeć i podpisać 
umowę na warunkach określonych w SIWZ; 

b) oferta wraz z ceną ofertową obejmuje całość realizacji przedmiotu zamówienia wraz z zapewnieniem 
przez wykonawcę niezbędnych do wykonania zamówienia materiałów, robót i usług; 

c) Zapoznał się z treścią załączników do SIWZ i akceptuje ich treść bez zastrzeżeń. 
 
4. Okres prowadzenia nieprzerwanej działalności. .................................................................... 
 

5. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w zakresie udzielania dodatkowych informacji 
o złożonej ofercie (wraz z telefonami kontaktowymi i adresami poczty elektronicznej): 
.................................................................................................................................................... 
6. Do oferty załączono wypełnione wg. wzoru: 

- Formularz B – Oświadczenia wykonawcy 
- Formularz C- Wykaz usług 
-Formularz D – Wykaz osób 

 
Oferta posiada łącznie ……………….   kolejno ponumerowanych stron 
 
........................................... dnia .....................2012r.               .................................................. 
                                                                          / pieczęcie  i  podpisy  osób  upoważnionych / 
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Formularz B 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 

My niżej podpisani, w związku ze złożeniem oferty na wykonanie zamówienia publicznego: 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych  
w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania 
pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do 
wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego 
i reprezentujący Wykonawcę:  

………………………………………………………………………………………………… 
oświadczamy, że: 
 
 

1. Reprezentowany przez nas wykonawca zgodnie z art.22 Ustawy PZP spełnia warunki:  
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 

  
2. Nie podlegam/my wykluczeniu z art. 24 ustawy PZP ust.1, na podstawie którego wyklucza się: 

 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 
 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
 
 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  
 
 

3. Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować w okresie wykonywania sprzętem niezbędnym do 
należytego wykonania zamówienia.  

4. Oświadczamy, że dla zrealizowania robót dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia  

 
 
 
 
..................................... dnia  ....................2012r.         
       ...................................................... 
                                                                                               / pieczęcie  i  podpisy  osób  upoważnionych / 
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 FORMULARZ C  
 

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH 
LUB CIĄGŁYCH, RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH USŁUG 

 

 
 
 

(nazwa i adres 
Wykonawcy) 

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

Dot.: postępowania na: 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych  
w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania 

pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do 
wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego  

Dotyczy części…………………………….(wpisać) 

Rodzaj zamówienia (opis,) ........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Usługi obejmowały prowadzenie ………………………… dla ludności . 

Usługę  obejmowała, była realizowana przez  …………………………(.ilość)  godzin.  

Całkowita wartość ...................................zł. 

Czas realizacji:  
(początek) miesiąc ........................................ rok ..................... 

(zakończenie) miesiąc ........................................ rok ..................... 

Nazwa zamawiającego................................................................................................ 

Adres zamawiającego.................................................................................................. 

tel. .......................... 

 
 
............................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
Warunek w wiedzy i doświadczenia  zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem  minimum 

jednej usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji psychologicznej dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych 
zawodowo i/lub zatrudnionych, chcących podnieść lub zmienić swoją sytuację przez minimum 30 godzin 

 
Dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. –  
Załączniki Wykonawcy (oryginały lub kserokopie potwierdzone przez wykonawcę) - dołączyć 
 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków.. 
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FORMULARZ D 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
W RAMACH PROJEKTU 

„IDĘ DO PRACY” 
 
Zawarta w dniu … 2012 r. w Kosakowie, pomiędzy: 
1. Gminą Kosakowo – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kosakowie, 
ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo, NIP 587-15-95-370, zwanym dalej 
Zamawiającym reprezentowanym przez: Arianę Pienczke - Kierownika, 
a 
2. ................................................................................................. (nazwa albo imię 
i nazwisko osoby fizycznej), adres: ............................................................................... 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................... pod nr KRS: 
.................................. (dla osób prawnych)/ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez ................................................ pod nr .............................. (dla 
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki 
cywilnej), NIP: ..................................... PESEL: .............................. (tylko dla 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym w ramach 
spółki cywilnej), zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
................................ - ............................. (reprezentacja musi wynikać z wpisu do 
właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa) 
zwanymi w dalszej części umowy Stronami 
Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez 
Zamawiającego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego zawiera 
z Zamawiającym Umowę o następującej treści: 

§ 1. 
OŚWIADCZENIA STRON 
1. Oświadczenia Zamawiającego 

1) Urząd Marszałkowski w Gdańsku, jako Instytucja Pośrednicząca, przyznał 
Zamawiającemu środki do realizacji Projektu „Idę do pracy” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2) Warunki realizacji Projektu zostały określone we Wniosku o dofinansowanie 
realizacji Projektu i Umowie zawartej z Instytucją Pośredniczącą. 

2. Oświadczenia Wykonawcy 
1) Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wykonywał 
osobiście lub przy pomocy podwykonawców. 
2) Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje niezbędne 
do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 
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1. Wykonawca w ramach Projektu „Idę do pracy” będzie świadczył usługi (objęte zakresem 
części………….przetargu nieograniczonego) Prowadzenia ………………………………. na rzecz 
osób skierowanych przez Zamawiającego (zwanych dalej:Beneficjentami Ostatecznymi). 
2. Szczegółowy zakres usług obejmujących Przedmiot Umowy zawiera SIWZ  
3. Z usług, o których mowa w ust. 1, korzystać będą Beneficjenci Ostateczni, 
z którymi Zamawiający zawarł kontrakt socjalny. Zamawiający będzie 
przekazywał Wykonawcy dane skierowanych Beneficjentów Ostatecznych. 
4. Przedmiot Umowy wykonywany będzie w godzinach określonych w SIWZ przez 
zamawiającego  oraz wymiarze zależnym od ilości uczestniczących i korzystających z pomocy 
Beneficjentów Ostatecznych. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą 
starannością. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy 
związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych, na 
każdym etapie realizacji Umowy. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentów do dnia 
31 grudnia 2020 r., a także do stosowania oznaczeń Unii Europejskiej na wszelkich 
używanych materiałach. 

§ 3. 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości … zł brutto (słownie: 
…), ustalone według zasad określonych w ofercie Wykonawcy, 
z uwzględnieniem minimalnego wymiaru czasowego, w jakim Wykonawca 
zobowiązany będzie wykonywać Przedmiot Umowy. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie 
Wykonawca będzie zmuszony ponieść na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym 
wynagrodzenie podwykonawców i catering. Wszelkie prace lub czynności 
nieopisane w dokumentacji przetargowej oraz Umowie, a niezbędne dla 
właściwego i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy traktowane są, jako 
oczywiste i zostały uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w okresach miesięcznych, po 
upływie każdego miesiąca, którego dotyczy, w wysokości proporcjonalnej do 
zakresu wykonanych zadań, na podstawie faktury VAT i specyfikacji realizacji 
zadań, w terminie 7 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, 
jednakże nie wcześniej niż w terminie 7 dni od uruchomienia środków 
finansowych, przeznaczonych na ten cel. Za datę uruchomienia środków uznaje 
się dzień podjęcia uchwały przez Radę Gminy Kosakowo o wprowadzeniu 
środków do budżetu, lub dzień, w którym środki wpłyną z Instytucji Wdrażającej 
na rachunek Zamawiającego, w zależności od tego, która z dat będzie 
późniejsza. 
4. Zapłata dokonana zostanie na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy 
Wykonawcy. 
5. Za datę płatności uznaje się datę dokonania obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
6. Strony wyłączają zastosowanie art. 3571 Kodeksu cywilnego do wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§ 4. 
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KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku 
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność albo w przypadku wypowiedzenia 
Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1. 
2. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie będzie pozbawiać Zamawiającego 
prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej 

§ 5. 
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
Przedmiot Umowy wykonywany będzie w okresie od dnia … 2012 r. do dnia 
……………… 2012 r. zgodnie z harmonogramem Przedmiotu Umowy ustalonym przez 
Strony. 

§ 6. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań stron. Żadna ze stron w razie 
jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej 
zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek 
wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo 
pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie i jej 
załącznikach. 
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy Strony poddają do 
rozstrzygnięcia przed sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie 
właściwe przepisy prawa polskiego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
6. Wykonawca w zakresie praw i obowiązków związany jest treścią Umowy oraz 
treścią SIWZ i złożoną ofertą przetargową. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… ……………   ………………………… 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 


