
 

  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

Publikowanego w bazie konkurencyjności 

Znak sprawy: ZO.I.3022.2.2021 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
 

Siedziba Zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku  

ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik- tablica ogłoszeń - w dniu: 06.05.2021 r.; 

Na stronie internetowej  http://www.pcpr-prudnik.pl. w dniu: 06.05.2021 r.; 

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota 130 000 zł netto  

 

Nazwa zamówienia: usługa psychologiczna dla wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz opiekunów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej.  



 

  

1. Zamawiający 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

ul. Kościuszki 55a 

48 – 200 Prudnik 

NIP:7551669932, Regon: 531422804 

e-mail: biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl 

tel.: 77 436 91 25 

2. Tryb postępowania 

2.1 Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie                                    

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 rozdział 6.5.2 pkt.1 lit. b. 

2.2 W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą 

składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. 

2.3 Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny  

i niedyskryminujący. 

2.4 Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane  w 

trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach  

i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w 

dokumentach i oświadczeniach składanych w czasie realizacji zamówienia. 

2.5 Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, 

Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody  

na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego 

poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane  

w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność 

Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – 

załącznik nr 1 do ogłoszenia). 

2.6 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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców 

na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej 

ustawą wdrożeniową 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową  

o dofinansowanie do upływu okresu trwałości w projekcie to jest do 30.06.2026r ; 

4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) 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  

- 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 **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7) 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. 



 

  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

** 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. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1 Nazwa zamówienia: usługa psychologiczna dla wychowanków rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz opiekunów w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej do 20 godzin miesięcznie, tj. max w czasie trwania umowy do 160 godzin. 

 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia – Wzór umowy. 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: maj -  czerwiec 2021 r. oraz wrzesień 2021 r. do 

luty 2022 r.   

5. Warunki udziału w postępowaniu:  

5.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (obligatoryjnie): 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 



 

  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania przestępnego pochodzenia, 

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub majce 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                 

( Dz.U. póz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296 - 307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. O skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo -akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 



 

  

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, ofert częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż  przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. 2. Zamawiający może wykluczyć także z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 

pracy; 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, 

o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 

karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 



 

  

komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano 

za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit a lub b; 

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość,  którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 

jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wady; 

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub 

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych; 

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 

próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postepowaniu o udzielenie zamówienia.  

2. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 1 wskazuje 

podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7 zamawiający może nie wykluczać 

wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w 



 

  

szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 

niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym moa w ust. 1 pkt 

4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

 

5.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 1 osobą w 

każdej części posiadającą: 

 - wykształcenie wyższe (tożsame z przedmiotem, którego dotyczy oferta)  

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

- niekaralność; 

- nie figurującą w Rejestrze sprawców na tle seksualnym. 

6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu: 

1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie punktu 5 ppkt. 1 i ppkt. 2 ogłoszenia zobowiązany jest złożyć oświadczenia 

zawarte w Treści oferty.  

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 3 ogłoszenia  

o zamówieniu przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie zawarte w Treści oferty. 

7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane 

drogą elektroniczną lub faxem. 

7.2 Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą poczty elektronicznej. 

7.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze wymagana jest forma pisemna. 

7.4 Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może 

zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania 

ofert, jeżeli będzie to możliwe. 

7.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu 

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 



 

  

7.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert  

w wyniku złożonych zapytań. 

7.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w 

taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie. 

7.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz 

upublicznia tą informację w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie. 

8.Wadium 

Nie jest wymagane wniesienie wadium. 

9. Termin związania ofertą: 

9.1Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 

9.2Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na oznaczony okres. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

10.1 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY. 

10.2 Istnieje możliwość składania ofert częściowych na każdą część po max. 1 ofercie 

10.3 Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. 

10.4 Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte  

w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. 

10.5 Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na 

niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, 

postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz 60-dniowy termin związania ofertą. 

10.6 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku 

innym niż język polski. 

10.7 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.: 

10.7.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) 

lub 

10.7.2 w postaci lub formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy lub z podpisem 

kwalifikowalnym) mailem na adres biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl lub 

przez bazę konkurencyjności w postaci lub formie elektronicznej (skan z podpisami 

Wykonawcy lub z podpisem kwalifikowalnym) lub 

10.7.3 faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 77 436 91 25 



 

  

10.8 Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane,  

w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane 

i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-

e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści 

wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty). 

10.9 Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający 

przygotował druki należy kierować się tymi drukami. 

10.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez 

Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę). 

10.11 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia–jako konsorcjum. 

10.12 W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.13 Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących 

uczestnikami konsorcjum. 

10.14 Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

10.15 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

10.16 W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do 

reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć 

pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących 

ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie 

wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo 

wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia 

poświadczona notarialnie), gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 



 

  

10.17 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

11. Termin składania ofert 

1) Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na 

niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, 

postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia. 

2) Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego zgodnie z punktem 10.7: 

z upływem dnia 14.05.2021 r. na adres: e-mail: biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby 

obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 

stawiane przez Zamawiającego. 

13. Kryteria oceny oferty w każdej części: 

13.1 Cena – waga max. 100/100 pkt. 

Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru: 

Ilość punktów=(Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto 

badanej oferty brutto) x 100 pkt. 

13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów  

w kryterium oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom w przedstawionym 

ogłoszeniu. 

13.3 Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: 

13.3.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

13.3.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

13.3.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.4 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do  

przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym  

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość   

ceny. 



 

  

13.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który  

złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa 

możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu. 

13.6 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty  

w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.  

13.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku 

nieotrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu: 

14.1 właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji 

działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) o ile dokumenty te nie będą dostępne do pobrania 

samodzielnie przez Zamawiającego z dostępnych bezpłatnych baz; 

14.2 dokumentów potwierdzających: 

1) posiadanie wykształcenie wyższe pedagogiczne (tożsame z przedmiotem, którego dotyczy 

oferta)  

2) oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych; 

3) KRK o niekaralność; 

4) KRK o nie figurowaniu w Rejestrze sprawców na tle seksualnym. 

15. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:  

Justyna Sobkowicz, tel. 77 436 91 25, e-mail: jsobkowicz@pcpr-prudnik.pl 

16. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych 

we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak 

przedmiotowe ogłoszenie. 

18. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który 

jest jawny. 

19. Załączniki do ogłoszenia: 

Załącznik nr 1: Treść oferty 

Załącznik nr 2. Wzór umowy – psycholog 

 


