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OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty na realizację zadania pn.: 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny na terenie 
gminy Kańczuga [usługi dodatkowe] 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej. 

 
Tryb udzielenia zamówienia: 
1. Szczegółowe warunki dotyczące postępowania o udzielnie zamówienia publicznego są określone  

w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące 
warunków postępowania o udzielenie zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców  
w postępowaniu oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowo sporządzenia oferty przez 
Wykonawców. Ogłoszenie o zamówienia zamieszczone na stronie internetowej stanowi zaproszenie 
do składnia ofert. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro. 

 
- Usługi społeczne –  
85320000-8 - Usługi społeczne 
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego 
80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  

 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze 
ul. Słowackiego 12 
37-220 Kańczuga 
tel. 16 642 65 27,  
NIP: 7941686217,  REGON: 650003245  
e-mail: mgops@kanczuga.pl 
www.kanczuga.pl 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług społecznych, wsparcia rodziny, 

edukacyjnych i szkoleniowych w związku z realizacją projektu pn.: Zwiększenie 

dostępu do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny na terenie gminy 

Kańczuga - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa 

dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

 

mailto:email%20=%20ugim_kanczuga@post.home.pl
http://www.kanczuga.pl/
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Celem zamówienia jest poprawa funkcjonowania 7 rodzin w tym 15 osób 

starszych i 22 dzieci z terenu gminy Kańczuga poprzez zwiększenie dostępności 

usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny. 

Realizacja zamówienia ma pozwolić na osiągnięcie poprawy w zakresie 

podsiadanych dysfunkcji, trudności, deficytów u uczestników projektu; osiągnięcie 

poprawy sprawowania funkcji wychowawczej oraz relacji rodzinnych, osiągnięcie 

wzrostu kompetencji życiowych i społecznych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do 

ogłoszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] 

3. Warunki podwykonawstwa 

Przez umowę o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),  

a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,  

w takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu należy wypełnić stosowny załącznik 

do Ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający żąda aby wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje  

o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa o którym mowa w załączniku  

nr 3. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
4. Informacje o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

 

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami 
oceny. 

 
Nie dotyczy. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania. 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, dotyczące:  
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1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

tj. są wpisani do rejestru  instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. 

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wymaganie określone w niniejszym punkcie musi spełniać ten z 

Wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które 

wymagają wpisu do ww. rejestrów. 

 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w oparciu o regułę spełnia/nie spełnia na podstawie: 

- oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

- w oparciu o dostarczony aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych 

prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy. 

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie 

- art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

oraz dodatkowo na podstawie: 

- art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy 

Wykonawca oświadczy, że nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania i stan 

ten będzie wynikał z dołączonych dokumentów do oferty. 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-

23, ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164, ze zm.), należało będzie przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3), 

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 

1 ustawy Pzp. 

 

W przypadku poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada również: 

- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 

1 ustawy Pzp. 
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w odniesieniu do tego podmiotu 

 

Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia przedkłada oprócz oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3) dokument wystawiony w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument maił 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

 

Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest 

złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami 

którzy złożyli oferty w postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 

do Ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy którzy nie należą do grupy kapitałowej, 

mogą powyższe oświadczenie dołączyć do oferty.  

 

Dodatkowo w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, 

udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z 

nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika,  



 

 

5 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
8. Wymagany termin realizacji zamówienia: 

Czas określony – zgodnie z harmonogramem zawartym w opisie przedmiotu 

zamówienia, przy czym maksymalnie do 31.06.2019 roku 

 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena  50 % 

2 Doświadczenie Wykonawcy w 

przeprowadzaniu szkoleń 

/kursów/usług doradczych dla 

osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

50 % 

2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów: 

Nr 

kryterium 

Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów = (Cmin/Cof) *100* waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert za realizację 

etapu I 

- Cof -  cena podana w badanej ofercie 

2 Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń 

/kursów / usług doradczych dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 

DW - wskaźnik kryterium doświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca w kryterium 2 otrzyma maksymalnie 50 pkt 

W kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w 

skali punktowej do 50 pkt na podstawie informacji podanych przez 

Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru będącego 

Załącznikiem Nr 4 do Ogłoszenia wraz z dokumentami 
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potwierdzającymi należyte wykonanie usług (do powyższego wykazu 

należy załączyć dokumenty, że wskazane w nim zamówienia zostały 

wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

Najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, 

że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres 

działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 

największą liczbę godzin usług szkoleniowych lub doradczych o tematyce 

odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. szkoleń i usług 

aktywizacji w zakresie (zakresy tematyczne):  

a) realizacji treningu kompetencji rodzicielskich, 

b) realizacji usług specjalistycznego wsparcia lub zajęć rozwojowych 
dla dzieci o charakterze psychologicznym i/lub terapeutycznym 

i/lub pedagogicznym, 

c) realizacji terapii lub coachingu dla rodzin, 

d) realizacji usług poradnictwa prawnego,   

 

Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z 

wzorem: 

Liczba punktów oferty = (Dof / Dmax) *100* waga 
 

Dof - liczba usług z oferty ocenianej 

 

Dmax - największa liczba usług z wszystkich ofert 

 

Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie usługę szkoleniową lub 

doradczą w wymiarze:  

a) usługa szkoleniowa - co najmniej 2 dni szkoleniowe każda (gdzie dzień 

szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 

10 osób każda,  

b) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 10 godzin dla co najmniej 10 

osób każda 

- w przypadku opisanym w a) i b) powyżej - skierowanych do osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu art. 7 

ustawy o pomocy społecznej, i/lub rodzin wieloproblemowych i/lub 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub osób starszych, 

zrealizowaną na rzecz zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu 

(co oznacza, że Zamawiający nie bierze pod uwagę usług zrealizowanych w 

ramach projektów własnych Wykonawcy). Każda usługa szkoleniowa lub 

doradcza wykazywana przez Wykonawcę musi mieścić się w zakresach 

tematycznych opisanych we wskazanym powyżej punkcie lit. a. – d. 

W przypadku zadeklarowania kryterium 2, Wykonawca wpisuje usługi 

do Załącznika nr 4 do Ogłoszenia oraz załącza dowody określające czy 
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usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, 

o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert.  

Przy obliczaniu punktacji wykonawcy w ramach kryterium 2 Zamawiający 

weźmie pod uwagę tylko i wyłącznie usługi, co do których wykonawca 

podał informacje zgodnie z treścią wykazu, stanowiącego załącznik nr 4 

do Ogłoszenia oraz co do których wykonawca złożył ww. dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie. W przypadku 

braku załączenia wykazu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 

Ogłoszenia lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

poszczególnych usług wskazanych w wykazie zawartym w Załączniku nr 4 

do Ogłoszenia na potrzeby oceny w ramach kryterium 2 oceny ofert, 

Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia wykazu, ani referencji 

lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub 

wykonywanie usług. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu 

uzyskania punktów w kryterium nr 2. 

 

Całkowita punktacja oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w poszczególnych 

kryteriach. 

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny i 

innych kryteriów), Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 

Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i 

kryteriach, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 

między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 

z zastrzeżeniem pkt 9.6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 2, 3, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  

w pkt 6, 7 ogłoszenia o zamówieniu, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
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zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu zastrzeżeniem pkt 9.6; 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu 

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 9.6 c; 

- wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą; 
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- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 

zagwarantować w inny sposób. 

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty 
 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2018 godzina 11:00   

w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Miejsko Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Kańczudze, ul. Słowackiego 12, 37-220 Kańczuga, sekretariat. 

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania, 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2018 roku o godzinie 11:05 w siedzibie 

Zmawiającego. 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający powiadomi Wykonawców 

pisemnie lub drogą elektroniczną.  

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, 
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z wykonawcami 

 

Sprawy proceduralne: Pan Wiesław Sopel – 016 642 31 42 - wew. 20 

 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje (korespondencję) przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, 

3. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania powinna być 

kierowana do Zamawiającego na adres wskazany w pkt 1 ogłoszenia o 

zamówieniu. 

4. Oferty Wykonawców w formie pisemnej przekazuje się za pośrednictwem 

operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, 
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5. Forma przekazywania dokumentów droga elektroniczną nie dotyczy ofert i 

pełnomocnictw, 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ogłoszenia. 

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 ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści 

Ogłoszenia o zamówieniu, 

8. Zmiana treści Ogłoszenia będzie niezwłocznie zamieszczona na stronie 

Zamawiającego i będzie wiążąca dla Wykonawców, 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

czas termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców za pośrednictwem 

strony internetowej.  

 

12. Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 

Składana oferta powinna zawierać: 

a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1,  

b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -  załącznik nr 

2 do SIWZ, 

c) oświadczenie – o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ, 

d) wykaz zrealizowanych usług wraz z dowodami określającymi, że usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

e) aktualny wpis do rejestru  instytucji szkoleniowych prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy 

f) pełnomocnictwa lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do 

podpisania oferty  

g) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

h) parafowany wzór umowy 

 

Fakultatywnie: 

a) wykaz członków konsorcjum – zał. 5 

b) wykaz wspólników spółki cywilnej – zał. 6 

c) części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – 

zał. 7 

d) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zał. 8 
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- na kopercie złożonej oferty powinien znajdować się NAZWA i ADRES NADAWCY, 

Dodatkowe informacje: 

a) ofertę składa się w zamkniętej, zapieczętowanej lub w inny trwały sposób 

zabezpieczonej nieprzezroczystej kopercie 

b) złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty w postępowaniu 

lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie, 

c) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 

d) oferty nie spełniające warunków wymaganych w niniejszym ogłoszeniu o 

zamówienie będą odrzucone, 

e) oferta   wraz   załącznikami   musi   być   podpisana   przez   osobę   

upoważnioną   do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do 

podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono  

z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

f) oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język 

polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

g) dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wyjątek 

pełnomocnictwo) 

h) zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była 

podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści 

oferty, a w szczególności każde przerobienie,  przekreślenie,  uzupełnienie,  

nadpisanie,  przesłonięcie  korektorem,  etc powinny być parafowane przez 

wykonawcę. 

i) zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości 

stron. 

 

Oferta na usługi społeczne pn.: 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wsparcia 

rodziny na terenie gminy Kańczuga [usługi dodatkowe] 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej 

Nie otwierać do 31.07.2018 r. godz. 11 05  
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j) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

klauzulą; „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 póz. 1503)" i dołączone do 

oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie    się    nieujawnione    do    

wiadomości    publicznej    informacje    techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 

k) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

l) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

m) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  

 
13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z kalkulacją zawartą w formularzu oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do podania ceny jednostkowej brutto za 

godzinę świadczonych usług dla każdego rodzaju osobno. 

3. Ustalone w drodze postępowania wysokości cen jednostkowych brutto dla 

świadczonych usług mają charakter ryczałtowy i ostateczny, niezależnie od 

rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez 

Wykonawcę kosztów ich realizacji.  

4. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia, która 

zostanie wprowadzona aneksem do umowy.  

5. Wszystkie wartości pieniężne powinny być podawane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

7. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 

drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 

niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

8. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, 

podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na 

dzień wszczęcia postępowania. 
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9. Ceny podane przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy 

podlegały waloryzacji 

10. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją  

w zapisie liczbowym i słownym w formularzu oferty 

11. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez 

wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich 

12. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane 

będą w złotych polskich. 

13. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14. W przypadku gdy, złożona oferta, której wybór prowadziłaby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

 
14. Informacje dotyczące zawierania umowy oraz określenie warunków 

istotnych zamian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieni i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię  

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia 

oferty, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust 3, na stronie 

internetowej – www.kanczuga.biuletyn.net 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164, ze zm.). 

http://www.kanczuga.biuletyn.net/
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia czynności albo 

unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w 

postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub 

niniejszymi Wytycznymi. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku 

zaistnienia przesłanek opisanych w art. 93 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

7. O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuję wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieszcza informacje na sowiej stronie 

internetowe, 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty w zakresie: 

a) zmiany, rezygnacji lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców, 

b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej 

Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). 

c) nastąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, przy czym zmiana będzie 

polegać na dostosowaniu (w niezbędnym zakresie) treści umowy do 

zmienionych przepisów prawa, 

d) zaistnienia nowych, szczególnych okoliczności, niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminów realizacji 

zadania, przy czym zmiany terminów mogą być dokonane tylko w zakresie 

wynikającym z tych okoliczności i nie może to prowadzić do przesunięcia 

końcowego terminu realizacji umowy, 

e) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę 

wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

promieniowanie lub skażenia. 

9. Inne zmiany jakie dopuszcza Zamawiający w zakresie zawartej umowy zostały 

określone w art. 144 ustawy Pzp. 

 

15. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie do zamawiajacego od czynności lub 

zaniechania czynności przez zamawiającego, które wpływają na naruszenie 

zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.  

2. Odwołanie wnosi się pisemnie w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym 

wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawy do jego wniesienia.  

3. Zamawiający rozstrzyga odwołanie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od 

dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie oznacza 

oddalenie odwołania.  
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4. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje prawa zamawiającego do zawarcia 

umowy.  

5. W przypadku uwzględnienia odwołania, o powtórzeniu czynności lub wykonaniu 

zaniechanych czynności, zamawiający informuje wszystkich wykonawców którzy 

złożyli oferty.  

6. Zamawiający oddala odwołanie, jeżeli stwierdzi brak naruszeń, które mogły mieć 

wpływ na wynik postępowania.  

7. Od rozstrzygnięcia odwołania nie przysługują inne środki ochrony prawnej. 

 

16. Dodatkowe informacje 

Zamawiający prowadzący niniejsze postępowanie może odwoływać się do przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych i stosować je odpowiednio w szczególności w 

zakresie: 

- wykluczenia wykonawców art. 24 ust 1 pkt 12-23, art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4  

- uzupełnienia dokumentów – art. 26 ust 3 i 3a, 

- wyjaśniania i poprawiania ofert – art. 87, 

- unieważnienia postępowania – art. 93, 

- zmiany umowy – art. 144. 

 

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI Prawo 

Zamówień publicznych.  

 

Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz oferty  

Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 Wykaz usług 

Załącznik nr 5 Wykaz członków konsorcjum 

Załącznik nr 6 Wykaz członków spółki cywilnej 

Załącznik nr 7 Określenie podwykonawstwa 

Załącznik nr 8 Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 10 Wzór umowy 

 
 

RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kańczudze; 
 w sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się  

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kańczudze poprzez email 
– mgops@kanczuga.pl oraz pod numerem telefonu 16 642 65 27 lub z 
inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej – iod@kanczuga.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.:   Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny na 
terenie gminy Kańczuga [usługi dodatkowe], nr MGOPS.271.04.2018; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie instrukcją 
kancelaryjną; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych 1; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

−  

Więcej szczegółów na stronie internetowej: 

http://www.mgops.kanczuga.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcj

a=artykul&artykul=16 

 
………………………………… 

                                                                            Podpis kierownika zamawiającego  
 

                                                           
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego 

mailto:mgops@kanczuga.pl

