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Przetarg na przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz 

treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu 

„Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Aleja 600-Lecia 90 

96-500 Sochaczew 

 tel. (46) 8631481, faks (46) 8631484 
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DZIAŁ I 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Aleja 600-Lecia 90 

96-500 Sochaczew 

 tel. (46) 8631481, faks (46) 8631484 

REGON 005281067 

NIP 837-102-12-42 

e-mail: mops_sochaczew@poczta.onet.pl 

godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 

 

 

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona 

w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Zamawiający - 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie zaprasza do składania ofert w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przetarg na przeprowadzenie doradztwa 

zawodowego oraz treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Nowe 

umiejętności – Nowa jakość życia”. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, 

aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego 

przygotowania oferty. 

3 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na dowolną ilość spośród 

wymienionych części, przy czym w zakresie każdej z części oferta musi być pełna. Zamawiający 

podzielił zamówienie na 4 części. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. 

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca wskazuje sam 

w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

9.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i 
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów. 

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.  

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się 

od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione /zastrzeżenie należy dołączyć 

do oferty/. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

a) 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

b) 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

c) 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II. 

 

ROZDZIAŁ IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy nie później niż do 31 sierpnia 2012r. 

 

ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

I. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

II. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

Dot. wszystkich części zamówienia tj. I, II, III, IV 

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania 

zamówienia tj.: zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

a) co najmniej 3 usługi  odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot 

zamówienia dla min. 10 osób.  

III. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

Dot. I i II części zamówienia 

Wykonawca musi wykazać, że doradcy zawodowi posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. 



 

 
 

 

 
 

 

Projekt „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

Osoba przewidziana do realizacji zamówienia powinna posiadać wykształcenie wyższe w 

zakresie/o specjalności doradca zawodowy, bądź wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w 

zakresie doradca zawodowy. Spełnieniem tego warunku będzie poświadczony za zgodność z 

oryginałem dokument potwierdzający zdobyte wykształcenie. 

Osoba przewidziana do realizacji zamówienia powinna posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w prowadzeniu zadań o tematyce zbliżonej do przedstawionej w SIWZ. 

Dot. III i IV części zamówienia 

Wykonawca musi wykazać, że psycholodzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

Osoba przewidziana do realizacji zamówienia powinna posiadać dyplom magistra psychologii 

uzyskany w polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w 

Rzeczpospolitej Polskiej. Spełnieniem tego warunku będzie poświadczony za zgodność z 

oryginałem dokument potwierdzający zdobyte wykształcenie. 

Osoba przewidziana do realizacji zamówienia powinna posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie 

w prowadzeniu zadań o tematyce zbliżonej do przedstawionej w SIWZ. 

IV. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

V. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że: 

a) warunek określony w pkt II 1 musi spełniać przynajmniej jeden z Partnerów, 

b) warunek określony w pkt V musi spełniać każdy z Partnerów składających ofertę wspólną. 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 

1 ustawy – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie  art. 24 ust. 

1 ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały 

wykonane. – Załącznik nr 6 do SIWZ  

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SIWZ 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 

osób fizycznych tylko oświadczenia z pkt. 2. 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
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zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. 
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada 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. 

II. Do oferty należy załączyć również: 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z 

załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i 

prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty 

pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Informacje dotyczące podwykonawców – Załącznik nr 4 do SIWZ. . Brak załącznika będzie 

oznaczał, że Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. 

4. Oświadczenie osób zaangażowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

5. W przypadku złożenia oferty wspólnej: 

– przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako\ 

przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w 

sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich 

uprawnionych przedstawicieli. 

6. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub 

spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego Wykonawcy i spełniać 

następujące wymagania: 

- w przypadku Partnerów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w Rozdziale VI pkt I.4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 

te podmioty, 

- każdy z Partnerów oddzielnie musi złożyć dokument wymieniony w Rozdziale VI pkt I.3 

w SIWZ, 

- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 

pkt 1- 4 ustawy składają wszyscy Partnerzy wspólnie (na jednym formularzu) lub lider w imieniu 

wszystkich (wówczas należy zaznaczyć, iż oświadczenie składa lider konsorcjum), 

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24. ust. 1 ustawy 

składają wszyscy Partnerzy oddzielnie lub lider w imieniu wszystkich na jednym formularzu. 

(wówczas należy zaznaczyć, iż oświadczenie składa lider konsorcjum). 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 

jest składane w oryginale zaś pozostałe oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
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ROZDZIAŁ VII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

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

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 2. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia ją 

na stronie internetowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia ją na 

stronie internetowej. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

8. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 

9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- Marzena Zydlewska – Kierownik Projektu – Al.600-lecia 90 pokój nr 210 w godz. urzędowania, 

nr tel. (46) 8631481 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WADIUM 
 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym nie będzie żądał wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. 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. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca przedstawia ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną 

ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4.Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno 

ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie 

stawianie numerów na pustych stronach. 

5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. 

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie 

oraz powinna posiadać oznaczenia: 

Oferta na:  

Przetarg na przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz treningów kompetencji społecznych 

dla uczestników projektu „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” 

Nie otwierać przed dniem 14.06.2012 r. do godz. 9:00 

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby 

Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

8.Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich 

samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio 

oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Oferta złożona po terminie zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone pieczątką i podpisem osoby 

upoważnionej, datą i zapisem „za zgodność z oryginałem”.  

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie wymaganych w 

SIWZ. 
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ROZDZIAŁ XI 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1.Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój 213, II piętro) w siedzibie Zamawiającego – Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Al. 600-lecia do 14.06.2012 r. do godz. 8:45 

2. Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2012 r. do godz. 9:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sochaczewie, sala konferencyjna. 

3.Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 

otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny 

wniosek. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu realizacji zawartych w ofertach. 

6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

 

ROZDZIAŁ XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadania realizowane są w ramach PO KL oraz są 

finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych i stanowią usługę kształcenia 

zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, co powoduje, iż są zwolnione z podatku 

VAT. 

1.Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.  

2. Cena powinna zawierać podatek VAT i być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając 

o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 

cena  - 100 %  

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać Cn max 10 pkt. 

Punktacja danej oferty obliczona zostanie wg wzoru: 

 

    Cena najniższa z ofertowych 

   Cn = ------------------------------------------------- x 10 pkt = …….. pkt 

    Cena oferowana 
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ROZDZIAŁ XIV 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

- została złożona tylko jedna oferta, 

- nie odrzucono żadnej oferty, 

- nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 

wzorze umowy – Dział III. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, poza niżej wymienionymi: 

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 

2) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 

a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub 

cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być 

spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, 

b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, 

strajki, niekorzystne warunki pogodowe w postaci np. ulewnych deszczy. 

5. 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. 

 

ROZDZIAŁ XV 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 

środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ROZDZIAŁ XVI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z 

późniejszymi zmianami). 

 

Zatwierdziła: Zofia Berent 

Dyrektor MOPS w Sochaczewie 
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Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 

Załącznik nr 4 – Podwykonawcy 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie osób realizujących zamówienie 

Załącznik nr 6 – Wykaz usług 

Załącznik nr 7 – Wykaz osób 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Przedmiot przetargu 

 

Przetarg na przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz treningów 

kompetencji społecznych dla uczestników projektu  

„Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” 

 

 

 

Zamawiający 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Aleja 600-Lecia 90 

96-500 Sochaczew 

 

 

Wykonawca 

 

Część I 

Cena brutto oferowana 

w zł.: 

100h 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Część II 

Cena brutto oferowana 

w zł.: 

50h 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Część III 

Cena brutto oferowana 

w zł.: 

  80h 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Część IV 

Cena brutto oferowana 

w zł.: 

50h 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Termin realizacji 

zamówienia 

 

 

od dnia podpisania umowy nie później niż do 31 sierpnia 2012r. 

 

Termin związania 

ofertą 

 

30 dni 

 
data: .................................. 

………………………………………………… 
                                                                                                                                   (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



 

 
 

 

 
 

 

Projekt „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej  zamówieniem, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia (Dział II) tj. Przetarg na przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz treningów 

kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Nowe umiejętności – Nowa jakość życia” 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

1. ................................................................................................................................ 

 

2. ................................................................................................................................ 

 

3. ................................................................................................................................ 

 

4. ................................................................................................................................ 

 

5. ................................................................................................................................ 

 

6. ................................................................................................................................ 

 

7. ................................................................................................................................ 

 

8. ................................................................................................................................ 

 

9. ................................................................................................................................ 

 

10. ................................................................................................................................ 
 

5. Oferta zawiera  ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........  do nr .......... 

 

 

---------------, dnia----------------2012 r                                                                                                                                                    

                                                                                                

 

 

                                                                                ------------------------------------------------         
                                                                                                                                       (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1  

ustawy  - Prawo zamówień publicznych 

 

 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................ 

 

Numer tel./ fax ................................................................................................................. 

 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przetarg na przeprowadzenie 

doradztwa zawodowego oraz treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Nowe 

umiejętności – Nowa jakość życia” oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 
data: .................................. 

………………………………………………… 
                                                                                                                                   (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................ 

 

Numer tel./ fax ................................................................................................................. 

 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przetarg na przeprowadzenie 

doradztwa zawodowego oraz treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Nowe 

umiejętności – Nowa jakość życia” oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z w/w zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 
data: .................................. 

                                                                                                               

………………………………………………………… 
                                                                                                                    (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

PODWYKONAWCY 

 

Dotyczy realizacji zadania: Szkolenia Przetarg na przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz 

treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Nowe umiejętności – Nowa jakość 

życia” 

 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................ 

 

Numer tel./ fax ................................................................................................................. 

 

 
L.p. Części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

 

 

 
data: .................................. 

                                                                                                                                

                                                                                                        ………………………………………………………… 
                                                                                                                     (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Sochaczewie 

Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, 

tel. 0-46 8631481, faks 0-46 863148 

…............................., dnia …...................r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

…...................................                                                Imię i nazwisko 

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

Adres zamieszkania  

                                                                                      Adres zamieszkania  

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

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

 

Ja niżej podpisana/-y …............................................................................., legitymująca/-y się 

dowodem osobistym ….................................., ubiegając się o zatrudnienie w ramach projektu 

systemowego ,, Nowe umiejętności-Nowa jakość życia ” realizowanego przez MOPS  w 

Sochaczewie  oświadczam, że: 

1. jestem/ nie jestem* zatrudniona/-y w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL /Instytucja 

Zarządzająca, Instytucji Pośrednicząca, Instytucja Wdrażania (Instytucja Pośredniczące II stopnia), 

Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS, oraz Krajowa Instytucja Wspomagająca/**. 

Forma zatrudnienia***: umowa o pracę w wymiarze ….............................., umowa zlecenie, 

umowa o dzieło, inna forma - ….....................................*, zajmowane 

stanowisko….......................................................................... 

Nazwa instytucji*** 

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

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

2. jestem/nie jestem* zatrudniona/-y w innym projekcie finansowym w ramach PO KL, jak 

również w ramach innych programów NSRO. 

Forma zatrudnienia***: umowa o pracę w wymiarze …......................, umowa zlecenie, umowa o 

dzieło, inna forma - …..............................................*, zajmowane 

stanowisko…................................................................. 

3. w przypadku zatrudnienia mnie na stanowisko, o które się ubiegam nie będzie zachodził konflikt 

interesów ani podwójne finansowanie w związku z innymi wykonywanymi przeze mnie zadaniami 

służbowymi. 

4. W przypadku zatrudnienia mnie na stanowisku, o które się ubiegam obciążenie wynikające z 

zaangażowania w realizację zadań w więcej niż jednym projekcie nie będzie wykluczało 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych mi zadań oraz będę:  

a. prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, 

b. przedkładać Zleceniodawcy ewidencję, o której mowa w pkt a, w odniesieniu do okresu realizacji 

projektu Zleceniodawcy, na warunkach określonych w umowie zlecenia. 

 

                                                                                                                    ….................................... 
                                                                                                                (data i czytelny podpis ) 

 
*niepotrzebne skreślić 

** należy podkreślić właściwą instytucję 

*** jeśli dotyczy 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

WYKAZ USŁUG 

 

Dotyczy realizacji zadania: Szkolenia Przetarg na przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz 

treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Nowe umiejętności – Nowa jakość 

życia” 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................ 

 

Numer tel./ fax ................................................................................................................. 

 

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 

najmniej 3 usług odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia dla 

min. 10 osób. 
L.p. Przedmiot zamówienia Wartość brutto Data wykonania 

zamówienia 

Zamawiający 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykazu załączamy ………….szt. dokumentów potwierdzających, iż powyższe zadania były 

wykonane z należytą starannością. 

 

 
data: .................................. 

                                                                                                                     

………………………………………………………… 
                                                                                                                                     (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Dotyczy realizacji zadania: Szkolenia Przetarg na przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz 

treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Nowe umiejętności – Nowa jakość 

życia” 

 

 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................ 

 

Numer tel./ fax ................................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko 

(zakres czynności do 

wykonania) 

Wykształcenie i 

kwalifikacje 

Doświadczenie w 

przeprowadzaniu 

tożsamych zadań 

(zadanie, termin, 

grupa odbiorców) 

Liczba 

przeprowadzonych 

tożsamych zadań w 

ciągu 2 lat 

Informacje o 

podstawie do 

dysponowania tymi 

osobami 

     

     

     

     

     
 
data: .................................. 

                                                                                                                     

………………………………………………………… 
                                                                                                                                     (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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DZIAŁ II 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

CZĘŚĆ I 

 

 Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie przez dwóch doradców zawodowych usługi  

wspierającej aktywizację zawodową – indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym. Każdy z 

doradców zawodowych przeprowadzi 50 godzin indywidualnych warsztatów z doradztwa 

zawodowego.  

       Dwóch doradców zawodowych przeprowadzi łącznie  100  godzin indywidualnych warsztatów 

z doradztwa zawodowego z uczestnikami.  

               Zajęcia będą prowadzone w ramach projektu systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa 

jakość życia” Projekt systemowy ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia” współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w  ramach POKL, Priorytet  VII Promocja integracji społecznej  

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1  

                     Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu miasta Sochaczew. Cel pragniemy osiągnąć poprzez objęcie 

osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych korzystających z pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie wsparciem w ramach instrumentów 

aktywnej integracji.    

         Uczestnikami projektu jest 20 osób w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn bezrobotnych i 

nieaktywnych zawodowo w tym 3 osoby niepełnosprawne  w wieku  aktywności zawodowej, 

korzystające ze wsparcia MOPS w Sochaczewie. 

 

             Indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym będą odbywały się  w zakresie 

planowania ścieżki kształcenia lub drogi zawodowej (adekwatny dobór kursów zawodowych, 

szkoleń, zajęć prowadzonych w ramach projektu ), zwiększenie motywacji do działania. Każdy  

uczestnik/uczestniczka  projektu odbędzie 5 godzin indywidualnych spotkań z doradcą 

zawodowym. 

Wymagania dotyczące realizacji usługi: 

 Indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym 

 Godzina zegarowa indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym  liczy 60 minut. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia Kart usług indywidualnych oraz opracowania 

Diagnozy potrzeb oraz planu reintegracji zawodowej dla każdego uczestnika. W/w 

dokumentacja winna być oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL (dostępnymi na stronie internetowej: 

www.efs.gov.pl). 

  Zamawiający otrzyma w/w dokumentację najpóźniej 5 dni po zakończeniu wszystkich spotkań 

indywidualnych.   

 Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu spotkań w ciągu 2 dni po 

podpisaniu umowy (wersja papierowa i elektroniczna) i przekazania Zamawiającemu nie 

później niż 1 dzień przed rozpoczęciem spotkań. Harmonogram powinien zostać skorelowany 

tak, aby zapewnić sprawną i płynną organizację spotkań. 

http://www.efs.gov.pl/
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 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób skierowanych na spotkania 

indywidualne  do czasu rozpoczęcia zajęć oraz w czasie ich trwania, jeżeli będzie możliwa i 

celowa realizacja usługi. 

 W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zaplanowanej formie wsparcia lub zaistnienia 

innych przyczyn uniemożliwiających uczestnikowi ukończenie działań zgodnie  

z pierwotnymi ustaleniami, wynagrodzenie będzie zmniejszone proporcjonalnie do ilości 

godzin, w których dany uczestnik faktycznie uczestniczył. 

 Spotkania indywidualne powinny odbywać się w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do 

piątku  w godzinach od 8.00 do 16.00 (w miesiącu czerwcu w  czwartki od 8.00 do 18.00) gdzie 

godzina 16.00  jest godziną zakończenia spotkań, nie więcej niż 2 godziny dziennie. 

 Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym powinny zakończyć się do 31.07.2012 

 Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego. Pomieszczenia Zamawiający zaopatrzy  

logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w 

ramach POKL  oraz informacją o współfinansowaniu zajęć ze środków unijnych. 

-   Wykonawca  po zakończonych zajęciach  zobowiązany jest do wydania zaświadczeń dla 

uczestników, którzy ukończą  zajęcia. Dokumentacja  oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL. 

 

Część II 

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie przez dwóch doradców zawodowych usługi  

wspierającej aktywizację zawodową – grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Każdy z 

doradców zawodowych przeprowadzi 25 godzin warsztatów grupowych z doradztwa 

zawodowego.  

       Dwóch doradców zawodowych przeprowadzi łącznie 50 godzin warsztatów grupowych w 

zakresie doradztwa zawodowego  w podziale na dwie grupy max 10 osób w grupie. 

 

               Zajęcia będą prowadzone w ramach projektu systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa 

jakość życia” Projekt systemowy ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia” współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w  ramach POKL, Priorytet  VII Promocja integracji społecznej  

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1  

                     Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu miasta Sochaczew. Cel pragniemy osiągnąć poprzez objęcie 

osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych korzystających z pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie wsparciem w ramach instrumentów 

aktywnej integracji.    

         Uczestnikami projektu jest 20 osób w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn bezrobotnych i 

nieaktywnych zawodowo w tym 3 osoby niepełnosprawne  w wieku  aktywności zawodowej, 

korzystające ze wsparcia MOPS w Sochaczewie. 

Grupowe  warsztaty  z doradcą zawodowym 

-      Godzina  grupowego warsztatu z doradca zawodowym  liczy 45 minut. 
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-  Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu warsztatów grupowych   

(wskazujący dni i godziny zajeć) i realizacji harmonogramu po zaakceptowaniu przez 

Zamawiajacego. Harmonogram Wykonawca winien przedstawić Zamawiajacemu najpóżniej 5 dni 

po podpisaniu umowy. Przeprowadzenie zajęć grupowych z doradcą zawodowym musi być 

zakończone najpóźniej do 31.08.2012  z zastrzeżeniem, iż zajęcia rozpoczną się po zakończeniu 

indywidualnych warsztatów z doradcą zawodowym. 

- zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego będą odbywać się w siedzibie  Zamawiającego w 

grupie liczącej max.10 osób do pracy dla jednego doradcy zawodowego. Według harmonogramu 

ustalonego i zaakceptowanego  przez  Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż w ciągu jednego dnia 

uczestnik  może odbyć  maksymalnie 7 godzin warsztatów. 

 

 

- Wykonawca  po zakończonych zajęciach  zobowiązany jest do wydania zaświadczeń dla 

uczestników, którzy ukończą  zajęcia. Dokumentacja  oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL  

 

-  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć z listą obecności ,dokumentacja  

oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów 

w ramach POKL.  

 

- Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania uczestnikom materiałów 

szkoleniowych oznaczonych  logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. 

oznaczania projektów w ramach POKL. Jeden egzemplarz materiałów otrzyma Zamawiający. 

 

 

 Zamawiający otrzyma w/w dokumentację razem z innymi dokumentami niezbędnymi do 

rozliczenia całej usługi w ciągu 5 dni po zakończeniu warsztatów.  

Wymagania wobec Wykonawcy:  

- Doradcy zawodowi prowadzący  warsztaty powinni   posiadać uprawnienia  doradcy 

zawodowego, 

-  co najmniej 2 letni staż w wykonywaniu zawodu( doradcy Zawodowego) 

-  co najmniej 2 letnie  doświadczenie w udzielaniu poradnictwa w ramach projektów 

współfinansowanych  z  UE, o podobnej tematyce,  

-  posiadać doświadczenie w  prowadzeniu  grupowych zajęć w ramach aktywizacji zawodowej.   

-  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia  (zał. Nr 5 do SIWZ) 

osób zaangażownych do realizacji usługi zawierające informację, czy osoby te są zaangażowane do 

realizacji innych projektów. Należy pamiętać o tym, że zaangażowanie do realizacji w/w usług 

osoby pracującej w jednej z instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL możliwe jest wyłącznie w 

sytuacji, gdy nie wystapi z tego tytułu konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 
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-  W przypadku zaangażowania osób wykonujących usługę do realizacji innego projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych bądź wykonywania innych zadań wynikających z 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło konieczne jest prowadzenie ewidencji godzin 

pracy i zadań realizowanych w ramach wszystkich zadań, w które jest dana osoba zaangażowana. 

Wykonawca winien zweryfikować i na bieżąco monitorować, czy osoby te są w stanie efektywnie 

realizować zadania w ramach niniejszego projektu. Jednocześnie Wykonawca powinien zobowiązać 

osoby te do prowadzenia ewidencji godzin pracy bez względu na formę zatrudnienia i 

udostępnienia jej Zamawiającemu w ramach rozliczenia wynagrodzenia.  

 Zamawiający ma prawo dokonywania kontroli jakości i kompletności realizowania przedmiotu 

zamówienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach w trakcie realizacji projektu i poczynienie wszelkich starań w celu ich 

niwelizacji. 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych osobowych uczestników spotkań 

indywidualnych. Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania danych osobowych będzie 

regulować odrębna, zawarta z Wykonawcą umowa. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -  od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia  2012 r. 

zgodnie z ustalonym planem i harmonogramem, z założeniem iż w pierwszej kolejności odbędą się  

indywidualne warsztaty z doradztwa zawodowego  i zakończą się one do dnia 30.07.2012 

 

CZĘŚĆ III 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez dwóch psychologów(psychoterapeutów) 

indywidualnego treningu kompetencji społecznych dla uczestników projektu ,,Nowe 

umiejętności -Nowa jakość życia” . 

 

          Każdy z  psychologów  przeprowadzi 40 godzin indywidualnego  treningu kompetencji 

społecznych z 10 osobami po 4 godziny na osobę  dla uczestników projektu ,,Nowe umiejętności -

Nowa jakość życia” . 

 

       Dwóch psychologów przeprowadzi łącznie 80  godzin indywidualnych treningów 

kompetencji społecznych i dla uczestników projektu ,,Nowe umiejętności -Nowa jakość życia”  

 

               Zajęcia będą prowadzone w ramach projektu systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa 

jakość życia” Projekt systemowy ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia” współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w  ramach POKL, Priorytet  VII Promocja integracji społecznej  

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1  

                     Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu miasta Sochaczew. Cel pragniemy osiągnąć poprzez objęcie 

osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych korzystających z pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie wsparciem w ramach instrumentów 
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aktywnej integracji.    

 

         Uczestnikami projektu jest 20 osób w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn bezrobotnych i 

nieaktywnych zawodowo w tym 3 osoby niepełnosprawne  w wieku  aktywności zawodowej, 

korzystające ze wsparcia MOPS w Sochaczewie. 

 

 Indywidualny trening kompetencji społecznych prowadzony będzie w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych  umożliwiających docelowo powrót 

do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Spotkania mające na 

celu  określenie predyspozycji, możliwości, barier ,potrzeb uczestników oraz zaplanowanie dla 

każdego z nich wsparcia w zakresie reintegracji społecznej ( adekwatny dobór zajęć warsztatowych 

i indywidualnych spotkań ze specjalistami) , zwiększenie motywacji do podnoszenia własnych 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych ,zaplanowanie działań 

umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy .       

 

 Wymagania dotyczące realizacji usługi  

Indywidualny trening kompetencji społecznych  

 Godzina zegarowa indywidualnego treningu kompetencji społecznych  liczy 60 minut. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia Kart usług indywidualnych oraz opracowania 

Diagnozy potrzeb oraz planu reintegracji zawodowej i społecznej  dla każdego uczestnika. W/w 

dokumentacja winna być oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL (dostępnymi na stronie internetowej: 

www.efs.gov.pl). 

  Zamawiający otrzyma w/w dokumentację najpóźniej 5 dni po zakończeniu wszystkich spotkań 

indywidualnych.   

 Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu spotkań indywidualnych  w 

ciągu 2 dni po podpisaniu umowy (wersja papierowa i elektroniczna) i przekazania 

Zamawiającemu nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem spotkań. Harmonogram powinien 

zostać skorelowany tak, aby zapewnić sprawną i płynną organizację spotkań. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób skierowanych na spotkania 

indywidualne  do czasu rozpoczęcia zajęć oraz w czasie ich trwania, jeżeli będzie możliwa i 

celowa realizacja usługi. 

 W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zaplanowanej formie wsparcia lub zaistnienia 

innych przyczyn uniemożliwiających uczestnikowi ukończenie działań zgodnie  

z pierwotnymi ustaleniami, wynagrodzenie będzie zmniejszone proporcjonalnie do ilości 

godzin, w których dany uczestnik faktycznie uczestniczył. 

 Spotkania indywidualne powinny odbywać się w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do 

piątku  w godzinach od 8.00 do 16.00 (w miesiącu czerwcu w  czwartki od 8.00 do 18.00) gdzie 

godzina 16.00  jest godziną zakończenia spotkań, nie więcej niż 2 godziny dziennie. 

http://www.efs.gov.pl/
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 Indywidualne treningi kompetencji społecznych  powinny zakończyć się do 31.07.2012 

 Miejsce realizacji: Siedziba Zamawiającego. Pomieszczenia Zamawiający zaopatrzy  

logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w 

ramach POKL  oraz informacją o współfinansowaniu zajęć ze środków unijnych. 

-   Wykonawca  po zakończonych zajęciach  zobowiązany jest do wydania zaświadczeń dla 

uczestników, którzy ukończą  zajęcia. Dokumentacja  oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL. 

 

Część IV 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez dwóch psychologów(psychoterapeutów) 

grupowego  treningu kompetencji społecznych dla uczestników projektu ,,Nowe umiejętności -

Nowa jakość życia” . 

 

 

          Każdy z  psychologów  przeprowadzi 25 godzin grupowego  treningu kompetencji 

społecznych dla  grupy max 10 uczestników projektu ,,Nowe umiejętności -Nowa jakość życia” . 

 

       Dwóch psychologów  przeprowadzi łącznie  50 godzin grupowego  treningu kompetencji 

społecznych dla uczestników projektu ,,Nowe umiejętności -Nowa jakość życia” . 

 

               Zajęcia będą prowadzone w ramach projektu systemowego ,,Nowe umiejętności-Nowa 

jakość życia” Projekt systemowy ,,Nowe umiejętności-Nowa jakość życia” współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w  ramach POKL, Priorytet  VII Promocja integracji społecznej  

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1  

                     Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu miasta Sochaczew. Cel pragniemy osiągnąć poprzez objęcie 

osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych korzystających z pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie wsparciem w ramach instrumentów 

aktywnej integracji.    

 

         Uczestnikami projektu jest 20 osób w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn bezrobotnych i 

nieaktywnych zawodowo w tym 3 osoby niepełnosprawne  w wieku  aktywności zawodowej, 

korzystające ze wsparcia MOPS w Sochaczewie. 

 

Grupowe  treningi  kompetencji społecznych  

-      Godzina  grupowych treningów kompetencji społecznych   liczy 45 minut. 

-  Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu treningów grupowych    

(wskazujący dni i godziny zajeć) i realizacji harmonogramu po zaakceptowaniu przez 

Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo do skorygowania harmonogramu zajęć. Harmonogram 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiajacemu najpóźniej 5 dni po podpisaniu umowy. 

Przeprowadzenie  grupowych  treningów  kompetencji społecznych  z psychologiem  musi być 

zakończone najpóźniej do 31.08.2012 z zastrzeżeniem, iż zajęcia rozpoczną się po zakończeniu 

indywidualnych treningów kompetencji społecznych. 

-  grupowe  treningi kompetencji społecznych będą odbywać się w siedzibie  Zamawiającego w 
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grupie liczącej max.10 osób do pracy dla jednego psychologa .Według harmonogramu ustalonego i 

zaakceptowanego  przez  Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż w ciągu jednego dnia uczestnik  może 

odbyć się maksymalnie 6 godzin warsztatów. 

- Wykonawca  po zakończonych zajęciach  zobowiązany jest do wydania zaświadczeń dla 

uczestników, którzy ukończą  zajęcia. Dokumentacja  oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL  

 

-  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć z listą obecności ,dokumentacja  

oznaczona logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania projektów 

w ramach POKL.  

- Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania uczestnikom materiałów 

szkoleniowych oznaczonych  logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. 

oznaczania projektów w ramach POKL. Jeden egzemplarz materiałów otrzyma Zamawiający. 

 Zamawiający otrzyma w/w dokumentację razem z innymi dokumentami niezbędnymi do 

rozliczenia całej usługi w ciągu 5 dni po zakończeniu  treningów kompetencji społecznej. 

Wymagania wobec Wykonawcy:  

- psychologowie  prowadzący  warsztaty powinni  posiadać  co najmniej 2 letni staż w 

wykonywaniu zawodu psychologa  lub psychoterapeuty.  

 

- doświadczenie w  prowadzeniu  grupowych  szkoleń  z zakresu treningów/warsztatów  

psychologicznych.  

 

-  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia (zał. Nr 5 do SIWZ) 

osób zaangażownych do realizacji usługi zawierające informację, czy osoby te są zaangażowane do 

realizacji innych projektów. Należy pamiętać o tym, że zaangażowanie do realizacji w/w usług 

osoby pracującej w jednej z instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL możliwe jest wyłącznie w 

sytuacji, gdy nie wystapi z tego tytułu konflikt interesów lub podwójne finansowanie. 

-  W przypadku zaangażowania osób wykonujących usługę do realizacji innego projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych bądź wykonywania innych zadań wynikających z 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło konieczne jest prowadzenie ewidencji godzin 

pracy i zadań realizowanych w ramach wszystkich zadań, w które jest dana osoba zaangażowana. 

Wykonawca winien zweryfikować i na bieżąco monitorować, czy osoby te są w stanie efektywnie 

realizować zadania w ramach niniejszego projektu. Jednocześnie Wykonawca powinien zobowiązać 

osoby te do prowadzenia ewidencji godzin pracy bez względu na formę zatrudnienia i 

udostępnienia jej Zamawiającemu w ramach rozliczenia wynagrodzenia.  

 

 Zamawiający ma prawo dokonywania kontroli jakości i kompletności realizowania przedmiotu 

zamówienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach w trakcie realizacji projektu i poczynienie wszelkich starań w celu ich 

niwelizacji. 
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 Wykonawca odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych osobowych uczestników spotkań 

indywidualnych. Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania danych osobowych będzie 

regulować odrębna, zawarta z Wykonawcą umowa. 

            

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA -  od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia  2012 r. 

zgodnie z ustalonym planem i harmonogramem, z założeniem iż w pierwszej kolejności odbędą się  

indywidualne treningi kompetencji społecznych , które zakończa się  do dnia 30.07.2012 
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DZIAŁ III 
UMOWA (WZÓR) 

 

zawarta z dniem …………………r. w Sochaczewie  pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Al.600-Lecia 90,96-500 Sochaczew  

reprezentowanym przez: 

Panią Zofię Berent – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie zwanym 

dalej „Zamawiającym ”, 

a 

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

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

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

…………………., zwanym  dalej „Wykonawcą ” 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania działań z §2 na potrzeby 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w ramach projektu  systemowego ,,Nowe 

umiejętności-Nowa jakość życia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

§ 2 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących czynności  - zgodnych z opisem zawartych 

w SIWZ i złożonymi w ofercie przez Wykonawcę. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z należytą starannością, przy wykorzystaniu 

swoich umiejętności i wiedzy. 

2. Wszelkie projekty dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania 

niniejszej umowy będą przedłożone do akceptacji przez Zamawiającego Strony zgodnie 

zobowiązują się współpracować przy wykonaniu niniejszej umowy, udzielać sobie wzajemnie 

wyjaśnień i informacji niezbędnych przy realizacji umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy.  
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4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że umowa nie jest wykonywana w czasie 

ustalonym przez strony w harmonogramie, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy stawkę godzinową za każdą godzinę, w której umowa nie była wykonywana. 

§ 4 

1. Za wykonanie wymienionych w § 2 czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w 

wysokości …………….. zł,(słownie)…………….zł  płatne przelewem na wskazane przez 

Wykonawcę konto bankowe w ciągu 14 dni po przedłożeniu rachunków za wykonanie 

zlecenia. 

2. W przypadku braku środków Zamawiający zastrzega sobie wypłatę zobowiązania w terminie 

późniejszym niż określony w §4 pkt1 bez odsetek. 

3. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Strony zawierają niniejszą umowę na okres od ……………….. r. do ………………… r. 

 

§ 7 

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

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

Zamawiający                                                                                     Wykonawca 

 

 


