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Zapytanie 07/KIS/2019 

Dotyczące wyboru Wykonawcy  

świadczącego usługę wsparcia psychologicznego dla uczestników Klubu 
Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Zaproszenie do 

aktywności”,  

realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+. 

 

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
FS na lata 2014-2020 

Informacje ogólne 

Zamawiający: 

Stowarzyszanie „Pogotowie Społeczne” 

Adres: 61-123 Poznań, ul. Bydgoska 6/7 

NIP 7822300281 

REGON 634573966 

Data publikacji: 29.05.2019 

Termin składania oferty: 06.06.2019 

W związku z realizacją projektu „Zaproszenie do aktywności” w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej 
świadczenia usług z zakresu poradnictwa psychologicznego dla osób bezdomnych korzystających ze wsparcia 
Pogotowia Społecznego.  

Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Zapytanie dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pogotowiespoleczne.org.pl. 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 
Poddziałanie 7.1.2. 

Opis przedmiotu zamówienia publicznego 

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne  

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia wsparcia psychologicznego uczestnikom Klubu Integracji 
Społecznej „Darzybór” w postaci indywidualnego wsparcia psychologicznego w wymiarze 6 godzin tygodniowo  
w okresie od dnia podpisania umowy do 30 marzec 2021 

 
Wsparcie indywidualne będzie miało na celu przezwyciężenie indywidualnych barier mentalnych i 
intrapsychicznych Uczestników Projektu, przełamanie lęków i naukę kontroli (zwł. negatywnych) emocji. 
Wsparcie powinno uwzględniać aspekty uzależnieniowe.  
Elementem wsparcia będzie również udział w procesie rekrutacji: sporządzenie diagnozy psychologicznej, 
udział w opracowywaniu Indywidualnych Planów Wychodzenia z Bezdomności i Indywidualnej Ścieżki 
Rozwoju.  
 

http://www.pogotowiespoleczne.org.pl/
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                                              Warunki szczególne zamówienia 

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest: 

a) Zorganizować wsparcie indywidualne w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczestnikom 

projektu dostęp do świadczonych usług - termin odbywania spotkań określi Zamawiający  

b) Dokumentować pracę: kartą czasu pracy, listami obecności, notatkami ze spotkań indywidualnych 

i innymi wskazanymi przez Zamawiającego 

2. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę zrealizowanego wsparcia. 

3. Miejsce realizacji: Poznań, ul. Borówki 4  

4. Czas trwania zamówienia: od  dnia zawarcia umowy do 30.03.2021 r. 

5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

7. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej fv/rachunku.  

8. Przez godzinę Zamawiający rozumie godzinę zegarową.  

 

                          Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

 

 

Wykonawca musi: 
 - posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne,  

-  ukończył minimum Studium Terapii Uzależnień  

- posiada min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia indywidualnego wsparcia 
psychologicznego dla osób dorosłych bezdomnych, bezrobotnych – w obu przypadkach z problemem 
uzależnienia (warunek konieczny) 

 Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu usług (załącznik nr 3). Przez pojęcie 
„rocznego doświadczenia zawodowego” Zamawiający rozumie min. 12 miesięczne zaangażowanie w 
wykonywanie obowiązków zawodowych (bez względu na stosunek prawny, w ramach którego obowiązki te były 
wykonywane). Przez zaangażowanie w danym miesiącu rozumie się wykonywanie w danym miesiącu 
jakichkolwiek obowiązków zawodowych w zakresie prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego.  

- być niekarany za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz przestępstwa lub wykroczenia związane z 
nadużywaniem środków odurzających i alkoholu lub stosowaniem przemocy (wymagane oświadczenie) 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych 
dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który nie 
wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 
 
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

 
1. Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:  

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 
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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, 
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. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach. 

Kryteria oceny oferty 

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych  

do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające 
wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.  

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje 
następujące kryteria:  

cena – waga 70%,  

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – waga 30%.  

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:  

1. Cena – waga 70% (maksymalnie 70 punktów)  

Cenę brutto za godzinę zegarową usługi należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 70% gdzie:  
C – liczba punków przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,  
C0 – cena badanej oferty.  
Wartość „C – liczba punktów przyznana danej ofercie” będzie przypisana bezpośrednio do wskazanego 
Wykonawcy. 
 

2.  Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – waga 30% (maksymalnie 30 punktów).  

Przez „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” rozumie się miesięczne zaangażowanie w 
wykonywaniu obowiązków zawodowych (bez względu na stosunek prawny, w ramach którego obowiązki te były 
wykonywane) przez wskazaną przez Wykonawcę osobę w obszarze tematycznym tożsamym z przedmiotem 
zamówienia. Punkty przyznawane w ramach kryterium będą liczone w przypadku gdy Wykonawca  posiada 
doświadczenie polegające na:  

a) posiadaniu minimum 12 – 24 miesięcy doświadczenia w zakresie prowadzenia indywidualnego wsparcia 
psychologicznego dla osób dorosłych bezdomnych, bezrobotnych – w obu przypadkach z problemem 
uzależnienia (warunek konieczny) - 10 pkt;  

b) posiadaniu od 25 do 35 miesięcy doświadczenia w zakresie prowadzenia indywidualnego wsparcia 
psychologicznego dla osób dorosłych bezdomnych, bezrobotnych – w obu przypadkach z problemem 
uzależnienia (warunek konieczny) – 20 pkt;  

 
c) posiadaniu od 36 i więcej miesięcy doświadczenia w zakresie prowadzenia indywidualnego wsparcia 
psychologicznego dla osób dorosłych bezdomnych, bezrobotnych – w obu przypadkach z problemem 
uzależnienia (warunek konieczny) – 30 pkt. 
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Zamawiający będzie oceniać powyższe informacje na podstawie danych zawartych w załączniku nr 3 do Zapytania 
ofertowego: „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. 

Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej:  

OK = C + D gdzie:  

OK (ocena końcowa) – suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, 

C – liczba punków przyznanych Wykonawcy za kryterium „cena”,  

D – liczba punktów przyznanych osobie wyznaczonej do realizacji zamówienia za kryterium „doświadczenie”.  

W ramach kryterium „Cena” i „Doświadczenie” łącznie można uzyskać 100 punktów. Za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferty zostaną ocenione z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku – do realizacji zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, który otrzyma największą 
liczbę punktów.  

W przypadku zajęcia takiego samego miejsca na liście rankingowej przez wskazanego Wykonawcę decydować 
będzie korzystniejsza cena. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W 
przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie 
rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie wezwany do podpisania umowy, której wzór stanowi 
załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią 
załączonego wzoru umowy i nie wnosi do jej treści żadnych uwag. 

 

 

Termin składania ofert 

Sposób przygotowania i złożenia oferty 

 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2. Oferta musi zawierać: 

 Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 
Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 

 Dokumenty potwierdzające wykształcenie 

 Oświadczenie o niekaralności  

 Oświadczenie dotyczące posiadania doświadczenie zawodowego – załącznik nr 3 

 Wypełnione załączniki nr 1 i 2 
 

1. Ofertę można składać do dnia 06.06.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data 
nadania) na adres: ul. Borówki 4, 61-304 Poznań.  

2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem 07/KIS/2019  
3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.  
4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 
5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: rekrutacja@pogotowiespoleczne.org.pl 
6. Niniejsze ogłoszenie może zostać w każdej chwili wycofane, jeżeli zamawiający nie zawrze umowy o 

dofinansowanie.  
7. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.  
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia 

Zapytania  bez podania przyczyny bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do Wykonawców w celu wyjaśnienia treści oferty.  

mailto:rekrutacja@pogotowiespoleczne.org.pl
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10. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zostaną poinformowani 
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego. 
 

Informacje na temat zakresu wykluczenia  

 

 
Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, 
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. 
 

Określenie warunków zmian umowy 

 

Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym 
postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 
określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem 
zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 

 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 

 
1. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonaną usługę na podstawie protokołu sporządzonego przez 

Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

2. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury. 
3. Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach projektu „Zaproszenie do aktywności” realizowanego w ramach Poddziałanie 7.1.2. Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 
7. W przypadku zaangażowania Wykonawcy w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 
własnych Wykonawcy i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w 
ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w 
realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 
276 godzin miesięcznie. 
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8. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w pkt 7, dotyczy wszystkich form zaangażowania 
zawodowego, w szczególności: 

 w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku 
pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i 
urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

 w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia 
czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza 
projektami (o ile dotyczy). 

9. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, 
wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym 
poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

10. W przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia 
Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi 
umów. 

12. Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji WRPO, tj. Instytucji 
Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione 
przez Zamawiającego). 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia. 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacji gdy 

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę  
punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez 
Zamawiającego na realizację zamówienia 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych  
przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w  
przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na  
sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do uzyskania ceny mieszczącej  
się w zakresie cenowym przeznaczonym przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 

18. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad. 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 
Zamawiającym 
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności 
środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji 
przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 

 
Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych godzin wsparcia psychologicznego dla osób bezdomnych bezrobotnych z 
problemem alkoholowym   
 
Załącznik nr 4 – Wzór umowy  
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Złącznik nr 1 

Zapytanie 07/KIS/2019 

 

Formularz ofertowy 

Dotyczący wyboru wykonawcy świadczenia usług z zakresu wsparcia psychologicznego  dla uczestników Klubu 
Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności””, realizowanego w ramach 
poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+. 

Projekt: Zaproszenie do aktywności 

Dane Oferenta: 

Nazwa Oferenta /  

Imię i nazwisko/: 
 

Województwo:  

Kod pocztowy: .  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

NIP:  

REGON:  

e-mail do kontaktu:  

Telefon do kontaktu:  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu z 

Zamawiającym: 

 

Oferta:  

Proponowana cena brutto za 1 

godz. zegarową wsparcia  

 

…………………………………….….. zł brutto 

 

słownie: …………………………………………………………………………………….. zł brutto 
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Oświadczenia oferenta: 

Składając ofertę dotyczącą Dotyczący wyboru wykonawcy świadczenia usług z zakresu wsparcia 
psychologicznego  dla uczestników Klubu Integracji Społecznej „Darzybór” w ramach projektu „Zaproszenie do 
aktywności””, realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+: 

1. Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się 
zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego 
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym 
Zapytaniu. 

4. Oświadczam, że uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 
ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. 

5. Oświadczam,  że podane przeze mnie/nas dane są zgodne z prawdą i znane  są nam sankcje 
wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego. 

6. Oświadczam, że nie jestem/jestem1 (niepotrzebne skreślić) zatrudniony w instytucjach 
uczestniczących w realizacji WRPO 2014+, tj. Instytucji Zarządzającej, chyba że nie zachodzi konflikt 
interesów ani podwójne finansowanie (co zostanie ocenione przez Zamawiającego). 

7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

8. Oświadczam/y,  że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym  nie istnieją wzajemne powiązania 
osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.  

9. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data       Podpis Wykonawcy 
  

                                                      
1 W przypadku zatrudnienia w przedmiotowych instytucjach należy do oferty załączyć opis wykonywanych obowiązków we wspomnianej instytucji w celu oceny 

potencjalnego konfliktu interesów przez zamawiającego. 
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Załącznik nr 2 

07/KIS/2019 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTÓW 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z realizacją Projektu pn. „Zaproszenie do aktywności” oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 
2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się  
z Inspektorem ochrony danych osobowych 

 w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr, 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e--mail:inspektor.ochrony@umww.pl, 

 w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: oraz z Inspektorem ochrony danych osobowych, 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1. w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  
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a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 
określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 
Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RWP.07.01.02-30-0005/16, w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, kontroli, audytu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do Instytucji Zarządzającej - Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt  - 
Stowarzyszeniu ETAP, ul. Wachowiaka 8a, 60-681 Poznań oraz podmiotowi, który jest Partnerem 
Beneficjenta w realizacji Projektu – Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, Poznań. Moje 
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole  
i audyt w ramach WRPO 2014+. 

7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa,  odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

   

   

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                    CZYTELNY  PODPIS OFERENTA  
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Załącznik nr 3 

07/KIS/2019 

Wykaz zrealizowanych godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego dla osób bezdomnych 
bezrobotnych z problemem alkoholowym  w okresie ostatnich dwóch lat tj. 24 miesiące do daty 

upublicznienia Zapytania ofertowego. 

 

Rodzaj doradztwa 

Podmiot, dla 

którego usługę 

zrealizowano  

Okres 

od ….. do ….. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Miejscowość ............................, dnia .................................... 

 

                                                                                             Czytelny podpis…………………………………………………… 

(Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy) 
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Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 3 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę 
spełnienia warunków określonych w Zapytaniu ofertowym. 

Załącznik nr 4 

07/KIS/2019 

Wzór umowy  

Umowa zawarta w dniu ……………… 
w związku z realizacją projektu „Zaproszenie do  aktywności” w ramach poddziałania 7.1.2 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

pomiędzy 

Stowarzyszanie „Pogotowie Społeczne” , z siedzibą - ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań , adres do 

korespondencji: ul. Borówki 4, 61-304 Poznań, posiadającym  NIP 7822300281 , REGON 634573966, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wykonawcą, 

 

w celu wykonania przez Wykonawcę usługi polegającej na świadczeniu usług z zakresu wsparcia 
psychologicznego dla uczestników Klubu Integracji Społecznej „Darzybór”   na rzecz Zamawiającego, 
zgodnie z zapytaniem z dnia  29.05.2019 r. 

 

 Strony zawierają umowę o następującej treści 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia wsparcia psychologicznego uczestnikom Klubu 

Integracji Społecznej „Darzybór” w postaci indywidualnego wsparcia psychologicznego w 

wymiarze 6 godzin tygodniowo . 

2. Wsparcie indywidualne będzie miało na celu przezwyciężenie indywidualnych barier mentalnych 

i intrapsychicznych Uczestników Projektu, przełamanie lęków i naukę kontroli (zwł. negatywnych) 

emocji. Wsparcie winno uwzględniać aspekty uzależnieniowe.  

3. Elementem wsparcia będzie również sporządzenie diagnozy psychologicznej, udział w 

opracowywaniu Indywidualnych Planów Wychodzenia z Bezdomności i Indywidualnej 

Ścieżki Rozwoju.  

4. Zamawiający wskaże Wykonawcy osoby skierowane do udzielenia wsparcia indywidualnego. 

5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest:  
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a) Zorganizować wsparcie indywidualne w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczestnikom 
projektu dostęp do świadczonych usług,  

b) Dokumentować pracę: 

 – spotkania indywidualne: kartą czasu pracy, kartami usług doradczych i innymi dokumentami 
wskazanymi przez Zamawiającego, 

7. Osobą uprawnioną w imieniu Zamawiającego do kierowania osób, o których mowa w ust. 5 jest : 

…………………………………………………………….., bądź inne osoby upoważnione przez Zamawiającego.  

 

§ 2 
1. Wykonawca będzie wykonywał zlecenie w terminie ustalonym przez Strony, zgodnie  

z aktualnymi potrzebami Zamawiającego tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2021 r. w 

godzinach ustalonych przez Strony.  

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma z tytułu wykonania przedmiotowej umowy 

wynagrodzenie przyjęte przez strony w wysokości ………………………… zł brutto (słownie: 

……………………. brutto) za 1 godzinę zegarową świadczenia usługi. 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14  dni roboczych po wystawieniu faktury/rachunku 

przez Wykonawcę (zgodnie z ust. 3), przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 

tj. ………………………………………………………. 

3. Faktura/rachunek musi zawierać: 

- listę osób wraz z podaniem daty udzielenia wsparcia oraz liczbę godzin na każdego uczestnika 

- informację, że usługa realizowana jest w ramach projektu „Zaproszenie do aktywności” w ramach 
Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji 
Pośredniczącej  w ramach realizowanego Projektu. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o 
przewidywanym nowym terminie zapłaty.  

 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszystkich uzyskanych informacji w toku wykonywania 

przedmiotowej umowy w tajemnicy, także co do podejmowanych przez Zamawiającego działań  wobec 

osób i podmiotów trzecich. 

 

§ 5 

1. Wykonawca będzie świadczyć usługi opisane w § 1 z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi 

praktykami przyjętymi  przy świadczeniu usług tego rodzaju.  



  

Projekt „Zaproszenie do aktywności” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.   

3. Wykonawca oświadcza, iż nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.  

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń 

niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 

piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego 

obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.  

  

§ 8 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

....................................      .............................................. 

                 Podpis i pieczęć       Podpis i pieczęć 

      Zamawiającego         Wykonawcy 

 

Załączniki: 

3. Zapytanie 07/KIS/2019 

4. Złożona oferta  


