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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI 

 
Świadczenie usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny, w związku z realizacją 

projektu pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie 
kwidzyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, 
Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych. 

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest: 

Część 1: świadczenie usług przez pedagoga (wsparcie dla dziecka) w ilości godzin 150 h  

w okresie od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r., 

Część 2: świadczenie usług trenera warsztatów psychokorekcyjnych i edukacyjnych  

dla rodziców/ opiekunów prawnych w ilości godzin- 24 h w okresie od momentu podpisania 

umowy do 31 października 2019 r. 

Część 3: przeprowadzenie  indywidualnych zajęć z arteterapii, w tym terapii relaksacyjnej  

dla 25 uczestników projektu (dzieci) w ilości 30 h/miesiąc w okresie od momentu podpisania 

umowy do 31 grudnia 2019 r.- łącznie 180 h. 

 

w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych 

wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, w  ramach  zadania realizowanego przez  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Hallera 5,  

82-500 Kwidzyn. Usługa realizowana będzie w wyłączeniem wakacji przy czym 

Zamawiający dopuszcza możliwość odrabiania niezrealizowanych godzin w okresie wakacji.  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr A  do Ogłoszenia  

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa, adres:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   
ul. Hallera 5 

82-500 Kwidzyn 

strona internetowa: http://www.kwidzyn.epcpr.pl 

 

Adres do korespondencji: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
ul. Hallera 5 

82- 500 Kwidzyn 

tel.: (55) 646 18 00 
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II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania 

ofert, jako zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp” oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia na 

usługi społeczne, dalej zwanych „IWZ”.  
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g 

ustawy Pzp.  
3. Do  postępowania  mają zastosowanie przepisy  art. 138o  ust.  2-4 ustawy  Pzp, 

 w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.    

4. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny 

i niedyskryminujący. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Szczegółowy opis oraz wielkość lub zakres zamówienia.  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Część 1: świadczenie usług przez pedagoga (wsparcie dla dziecka) w ilości godzin 150 h 

Część 2: świadczenie usług trenera warsztatów psychokorekcyjnych i edukacyjnych  

dla rodziców/ opiekunów prawnych w ilości godzin- 24 h 

Część 3: przeprowadzenie  indywidualnych zajęć z arteterapii, w tym terapii relaksacyjnej  

dla 25 uczestników projektu (dzieci) w ilości 30 h/m-c, łącznie 180 h 

 

w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych 

wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”, w  ramach  zadania realizowanego przez  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Hallera 5 , 82-500 

Kwidzyn w okresie od stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

2. Wspólny słownik zamówień CPV:  
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki 
społecznej  

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub 
psychologiczne   
85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 

  
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 
Część 1: świadczenie usług przez pedagoga (wsparcie dla dziecka)  

Część 2: świadczenie usług trenera warsztatów psychokorekcyjnych i edukacyjnych  

dla rodziców/ opiekunów prawnych  

Część 3: przeprowadzenie  indywidualnych zajęć z arteterapii, w tym terapii relaksacyjnej  

dla 25 uczestników projektu (dzieci) 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka bądź wszystkie części przedmiotu 

zamówienia.  
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ.  
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego IWZ, a treścią udzielonych 

wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.  

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr A do ogłoszenia.  
9. O udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (np. konsorcja, spółki 

cywilne). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr B do ogłoszenia. Wzór umowy 

jest taki sam dla każdej z części przedmiotu zamówienia. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZONO SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część 

(zadanie) stanowi: 

 

Część 1: świadczenie usług przez pedagoga (wsparcie dla dziecka) – uprawnienia pedagoga: 

a) studia wyższe pedagogiczne; 
b) posiadający ukończony kurs pomocy socjoterapeutycznej lub pomocy 
psychologicznej, 

 

Część 2: świadczenie usług trenera warsztatów psychokorekcyjnych i edukacyjnych  

dla rodziców/ opiekunów prawnych- uprawnienia trenera: wykształcenie psychologiczne lub 

pedagogiczne lub socjoterapeutyczne. 

 

Część 3: przeprowadzenie  indywidualnych zajęć z arteterapii, w tym terapii relaksacyjnej  

dla 25 uczestników projektu (dzieci)- uprawnienia trenera: wykształcenie wyższe adekwatne 

do stanowiska pracy w zakresie doświadczenia: min. 3 lata doświadczenia zawodowego  

w pracy z  dziećmi.  

 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Wybór 

najkorzystniejszej oferty jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części zamówienia, 

w przypadku złożenia na którąkolwiek część zamówienia, co najmniej jednej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

 

2. CZAS TRWANIA: 

 

  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert 

spełnianie następujących warunków: 
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a)      Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1  osobą na daną część 

zamówienia, która będzie posiadała kwalifikacje do  prowadzenia wsparcia w poszczególnych 

częściach zamówienia  

Część 1. pedagog- wsparcie dla dziecka 150 h- Prowadzenie poradnictwa i konsultacji 

indywidualnych  dla rodzin oraz dzieci poprzez wzmocnienie kompetencji rodzin. 

Prowadzenie poradnictwa, udzielanie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną 

pieczę zastępczą w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Udzielanie pomocy i 

wsparcia dzieciom. Wsparcie zgodne z opracowanym Indywidualnym Planem Rozwoju. 

Praca polegać będzie na rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspierania UP. 

Tematyka i zakres uzależniony będzie od bieżących potrzeb UP. Praca wykonywana od 

podpisania umowy do XII 2019 roku.  

 

Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia 

zajęć. Zajęcia prowadzone będą w  miejscu zamieszkania  - domy rodzinne uczestników 

projektu (teren powiatu kwidzyńskiego). Świadczenie usług ma być realizowane w dniach 

roboczych lub w weekendy między godziną 08:00 a 18:00.  

 

 

Część 2. trener warsztatów psychokorekcyjnych i edukacyjnych dla rodziców/ 

opiekunów prawnych 24h  

Zakres merytoryczny grupy wsparcia z elementami psychoedukacji musi być adekwatny do 

potrzeb uczestników biorących udział w przedmiotowych zajęciach. W trakcie zajęć powinna 

zostać stworzona atmosfera, która będzie sprzyjała i pomagała uczestnikom w: 

a) uczeniu się stawiania, planowania i realizacji celów życiowych, 

b) uzyskaniu wsparcia emocjonalnego od uczestników grupy, 

c) dzieleniu się doświadczeniami w pokonywaniu trudności 

Przeprowadzone zostaną warsztaty dla rodziców/opiekunów – częstotliwość spotkań zostanie 

ustalona z Zamawiającym- 6 h/10 UP. Tematyka zależeć będzie od aktualnych problemów 

społecznych, wynikać będzie z IPR, oraz zapewni podnoszenie kompetencji rodzicielskich.  

Praca wykonywana od podpisania umowy do X 2019 roku. 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie PCPR w  Kwidzynie. Wykonawca powinien posiadać 

odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Świadczenie usług ma 

być realizowane w dniach roboczych lub w weekendy między godziną 08:00 a 18:00.  

 

Część 3: przeprowadzenie  indywidualnych zajęć z arteterapii, w tym terapii 

relaksacyjnej dla 25 uczestników projektu (dzieci) w wieku od 1 do 17 lat. Wsparcie 

dziecka – średnio 1 h/dziecko w tygodniu, t.j. 30 h w miesiącu-łącznie 180 h  

w zależności od potrzeb i Indywidualnego Planu Rozwoju sporządzony dla dziecka w ramach 

projektu. 

Arteterapia to terapia przez sztukę. Malarstwo połączone z muzyką relaksacyjną otwiera nam 

dostęp do naszego wnętrza: emocji, potrzeb, lęków. Działa relaksacyjnie i kanalizuje emocje. 

Działania artystyczne są sposobem na wyrażenie siebie, ćwiczą także koncentrację  

i umiejętności manualne. Przynoszą ulgę za pośrednictwem wybranych kolorów, które 
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wypełniają białą przestrzeń. Dla wielu dzieci kolorowanie jest jedną z ulubionych czynności. 

To doskonały sposób pozbycia się negatywnych emocji, relaksacji i źródło wielu 

pozytywnych bodźców. Zajęcia z arteterapii powinny uwzględniać również: ergoterapię, 

choreoterapię, kinezyterapię, filmoterapię, muzykoterapię, relaksację, biblioterapię.  

Zajęcia relaksacyjne zaś muszą uwzględniać następujące elementy: 

a) poznanie ciekawych zabaw rytmicznych i technik korekcyjnych, 

b) metody aktywizujące rozwój dzieci, 

c) poznanie ćwiczeń, zabaw i tańców usprawniających funkcje sensoryczno – motoryczne  

u dzieci w  wieku  przedszkolnym i szkolnym, 

d) doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, prawidłowej postawy ciała i reakcji na 

bodźców, strategię działania uwagę i koncentrację, 

e) rozwijanie poczucia rytmu pobudzenie werbalnej akustycznej wyobraźni, 

f) zrytmizowanie ruchów i uelastycznienie ciała, rozwijanie koordynacji ruchowej,  

g) obniżające nadmierne napięcia mięśniowego, poziomu agresji,  

h) zorientowanie na cel i tempo działania, 

i) nauka aktywnego słuchania, wzmocnienie motywacji 

j) zastosowanie relaksacyjnego oddechu.     

Wykonawca powinien posiadać lokal na terenie powiatu kwidzyńskiego, w którym 

przeprowadzona zostanie usługa indywidualnych zajęć z arteterapii oraz odpowiedni sprzęt, 

niezbędny do przeprowadzenia zajęć. 

 

Daty wsparcia opisanego w częściach 1-3 zostaną uzgodnione pomiędzy Kierownikiem 

projektu, a Wykonawcą.   

Realizacja usługi w części 1 i 2 liczona będzie w godzinach zegarowych (60 minut), w części 

3 liczona będzie w godzinach dydaktycznych (45 minut). 

Praca wykonywana od podpisania umowy do XII 2019 roku. 
 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy  

są zobowiązani: 

 

1. Złożyć na formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu  

2. Załączyć do formularza ofertowego oświadczenie  wstępne, zgodnie z art. 25a ust. 1, 

że  Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz  spełnia warunki udziału postępowaniu 

– Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie  

na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.  

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI: 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi określa opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr A do ogłoszenia.  

 

VI. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. II 

Ogłoszenia 

3. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.  

4. Adres Zamawiającego do korespondencji, nr faksu oraz dane e-mail zawiera pkt. I  

Ogłoszenia. 

5. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych faksem lub drogą 

elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE (WYMOGI I OBOWIĄZKI WYKONAWCY I 

ZAMAWIAJĄCEGO): 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi określa opis przedmiotu 

zamówienia załącznik nr A do ogłoszenia. 

 

VIII. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:  

 
Ze środku w ramach projektu pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia 
rodziny w powiecie kwidzyńskim”, w  ramach  zadania realizowanego przez  Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Hallera 5 , 82-500 Kwidzyn, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w 
ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 
Rozwój usług społecznych. 

 

IX WSPÓLNY SŁOWNIK CPV 

 
85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki 

społecznej 
85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub 

psychologiczne   
85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 

 

X. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim, na druku 

formularza ofertowego lub wg wzoru tego druku, stanowiącego zał. nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia, poprzez jego odpowiednie wypełnienie. 

2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ogłoszeniu. 

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. 

4. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt IV. 

5. Oferta, w miejscu określonym przez Zamawiającego, musi być opatrzona podpisem 

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się opatrzenie podpisu 

pieczęcią imienną). 
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6. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami lub kopiami 

poświadczonymi za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną). 

7. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, 

zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej 

następująco: 

 

„OFERTA DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI                                                  

Oferta na świadczenie usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny zastępczej,  

w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych 

wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” 

Nie otwierać przed godz. 14:00 dnia 17 maja 2019 r. 

 Z zaznaczeniem części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 

 

 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub oświadczeń,  

co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty. 

 

 

XII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w budynku Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   
w Kwidzynie, ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn (sekretariat – pokój nr 5) - do dnia   

17 maja 2019 r. do godz. 13:45. 
2. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami 

i dokumentami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie ul. Hallera 5, 82- 500 Kwidzyn. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres 
Wykonawcy lub pieczęć firmową. 

 

XIII OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. II. 

Ogłoszenia 

2. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.  

3. Adres Zamawiającego do korespondencji, nr faksu oraz dane e-mail zawiera pkt I 

Ogłoszenia. 

4. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych faksem lub drogą 

elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

 

XIV KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
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 Dla części zamówienia od 1 do 3 

 

1. Kryterium 1 (K1) Cena oferty brutto - 60 % 

 

Oferta będzie oceniana w w/w kryterium wg następującego wzoru:  

  Cena minimalna (najniższa spośród złożonych ofert) 

K1 = -------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt 

     Cena przedstawiona w ofercie 

 

 

 

2. Kryterium 2 (K2) Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia  ( osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia)  - 40% 
 
Kryterium II – Doświadczenie w zakresie przedmiotu 
zamówienia Maksymalna ilość punktów w danym kryterium 
– 40 pkt. 

 
 

 
Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia będzie oceniane wg poniżej 

przedstawionej  skali: 

 

 

  Dla części nr 1: 
 

1) od 3 do 4 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 20 pkt,* 

 

2) powyżej 4 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 40 pkt.* 

 
 

Dla Części nr 2:  

 

1) od 3 do 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 20 pkt,* 

 
2) powyżej 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 40 pkt.* 
 

Dla Części nr 3:  

 

1) od 3 do 4 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 20 pkt,* 

 

2) powyżej 4 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i rodzinami – 40 pkt. * 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
  

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert podlegających 
ocenie otrzyma najwyższą ilość punktów.  

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.  
5. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.  
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6. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty  

z niższą ceną, o której mowa w ust. 5, Zamawiający zastosuje negocjacje ceny  

z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty. Wykonawcy podczas negocjacji,  

nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone we wcześniej złożonych ofertach.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym w części, na którą 

składa ofertę żadnej z powyższych opcji otrzyma – 0 pkt.   

 

 

SPOSÓB OCENY OFERT: 

 

Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

Ocena ogólna poszczególnych ofert dla każdej części dokonywana będzie w oparciu  

o poniższy wzór: 

O = K1 + K2  

gdzie: 

 

 O – oznacza łączną ocenę, jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach 

 K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

 K2 - liczba punktów uzyskanych w kryterium – „Doświadczenie w zakresie 

przedmiotu zamówienia  ( osoby wyznaczone do realizacji zamówienia)  " 

1. Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie ocenione zostaną w oparciu o ww. 

kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ułamkowa liczba punktów będzie 

zaokrąglona do pełnych liczb zgodnie z zasadami matematycznymi). 

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta 

wynosi  łącznie 100 pkt.  

 

Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą ilość 

punktów, obliczona wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą 

(przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ocen z tytułu określonych kryteriów)  

 

Oferty będą ocenianie w każdej części osobno. 

 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XV.  INFORMACJE   DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem 

składania ofert. 

2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  



 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 

 

 

3. Dopuszcza się zmiany  postanowień niniejszej umowy określone  w art. 144 ust. 1 

pzp:   

3.1.przesunięcia terminu wykonania przedmiotu Zamówienia na uzasadniony 

szczególnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego . 

3.2.zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w  związku z ewentualnymi 

oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji projektu na  uzasadniony wniosek 

Zamawiającego łącznie ze zmianą wynagrodzenia w zakresie proporcjonalnym  

do zwiększonego zakresu w stosunku do wynagrodzenia ustalonego w umowie. 

3.3.zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w  związku z ewentualnym brakiem 

uczestników  projektu. uzasadniony wniosek Zamawiającego łącznie ze zmianą 

wynagrodzenia w zakresie proporcjonalnym do zmniejszonego zakresu w stosunku  

do wynagrodzenia ustalonego w umowie. 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- KLAUZULA INFORMACYJNA                      

ART. 13 RODO:  

Informujemy, że w rozumieniu *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, administratorem zbioru danych,  w którym przetwarzane są/  
będą Pani/ Pana dane osobowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Hallera 5, 82-500 
Kwidzyn; jednocześnie informujemy, iż: 

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn, tel.: (55) 646 18 00 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   
ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn.  

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie  
z art. 130o pn. Świadczenie usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny, w związku  
z realizacją projektu pn. „rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny 

w powiecie kwidzyńskim” 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa 

Pzp”. 

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. 

 

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  

z ustawy Pzp. 
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3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

5. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

RODO.  

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr A do Ogłoszenia ; 

2. Formularz ofertowy  - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia   

a) Oświadczenie wstępne, zgodnie z art. 25a ust. 1, że  Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz  spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2  

do Ogłoszenia, 

3. Wzór umowy- Załącznik nr B do Ogłoszenia                         

 

 
 

 Renata Majda 

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 


