
                 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Wrocław, 10.04. 2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Wioletta 

Lewandowska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Usługi indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  

Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, 

w podziale na 2 zadania. 

 

1. Opis przedmiotu Zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania 

zachowaniom ryzykownym w ramach projektu MŁODZI ZAWODOWCY,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w podziale na 2 zadania. 

Kod CPV:  

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego,  

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 

Zadanie nr 1: 

Przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki 

zachowań ryzykownych dla 28 uczestników projektu - podopiecznych MOS nr 2, będących w wieku 13-18; w wymiarze 12h 

na osobę - łącznie 336 h.  

 

- IV 2019 – VI 2019 – 4 osoby po 12 h – 48 h 

- IX 2019 – VI 2020 – 12 osób po 12 h – 144 h 

- IX 2020 – VI 2021 – 12 osoby po 12 h – 144 h 

 

Zadanie nr 2: 

Przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki 

zachowań ryzykownych dla 28 uczestników projektu - podopiecznych MOS nr 2, będących w wieku 13-18; w wymiarze 12h 

na osobę - łącznie 336 h.  

 

- IV 2019 – VI 2019 – 4 osoby po 12 h – 48 h 

- IX 2019 – VI 2020 – 12 osób po 12 h – 144 h 

- IX 2020 – VI 2021 – 12 osoby po 12 h – 144 h 

 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

 przeprowadzenie diagnozy zachowań ryzykownych dla uczestników/uczestniczek projektu, która powinna być 

przeprowadzona zgodnie z opracowanym samodzielnie kwestionariuszem/ankietą, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego.  

 przygotowanie ramowego programu i harmonogramu zajęć w uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 5 dni od 

daty podpisania umowy 
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 realizację merytoryczną przyjętego programu,  

 zapewnienie każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiałów z zajęć, tj. skryptu autorskiego zawierającego  

najważniejsze informacje w tematyce zajęć (wydruk trwały, kartki trwale złączone). Jeden egzemplarz skryptu dla 

Zamawiającego. Skrypt uczestnicy otrzymają na własność. 

 prowadzenie dokumentacji z zajęć zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego. 

Miejsce realizacji usługi: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul.Kielecka 51a we Wrocławiu.  

Wzory materiałów winny być odpowiednio oznaczone logotypami i zawierać treści dotyczące źródeł finansowania projektu - 

przekazanymi przez Zamawiającego. Po realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu 

okresowego z wykonania zadania, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. 

Minimalny zakres zajęć: 

- Wstępna diagnoza w zakresie zachowań ryzykownych uczestnika/uczestniczki zajęć i dobór odpowiedniej, indywidualnej 

tematyki zajęć w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą 

 Czynniki warunkujące zachowanie i reakcje ludzi w różnych sytuacjach. Typowe zachowania młodych ludzi oraz 

umiejętności życiowe przydatne do radzenia sobie w danej sytuacji. Podstawowe grupy umiejętności życiowych.  

 Samoocena własnych umiejętności życiowych i przygotowanie do prowadzenia edukacji w tym zakresie.  

- Ryzyko negatywnych konsekwencji, zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla otoczenia 

społecznego. 

 Zachowania ryzykowne. Profilaktyka zachowań ryzykownych: rola rodziny, grupy rówieśniczej i szkoły.  

 Zachowania ryzykowne: substancje uzależniające: niektóre leki, wirtualny świat, wirtualne znajomości, gry komputerowe.  

 Zachowania ryzykowne - aktywność seksualna, a AIDS.  

 Używki i ich negatywne znaczenie dla zdrowia: napoje energetyzujące, alkohol, papierosy, narkotyki.  

 

2. Termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r. 

3. Warunki udziału w postępowaniu:  
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Nr 

zadania 

Opis warunku udziału w postępowaniu  Dokumenty na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w 

postępowaniu 

zadanie 

nr 1 

Wykazanie dysponowania osobami skierowanymi do realizacji 

zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą posiadającą:  

- wykształcenie minimum średnie 

- certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora 

terapii uzależnień, wydany przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do 

Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

- minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dla młodzieży, w tym 

terapii uzależnień, wraz z podaniem informacji na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, 

wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi 

osobami (wg załącznika do 

zapytania); 

Zadanie 

nr 2 

Wykazanie dysponowania osobami skierowanymi do realizacji 

zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą posiadającą:  

- wykształcenie minimum średnie 

- certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora 

terapii uzależnień, wydany przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do 

Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

- minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dla młodzieży, w tym 

terapii uzależnień, wraz z podaniem informacji na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, 

wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi 

osobami (wg załącznika do 

zapytania); 

 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Kryterium oceny ofert: 

Kryterium Cena  

Waga kryterium: 100 punktów 

Zamawiający oceni złożone oferty wg następującego wzoru: 

                  cena minimalna 

cena = ---------------------------- x waga (100 pkt) = ………. punktów 

                  cena badana 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów. 

W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
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Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 

6. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: P. Izabela Doroszewska, tel. (71)798-67-45 

7. Termin składania ofert: do godziny 15:00 dnia 18.04.2019r. 

8. Propozycja ofertowa ma obejmować całość zamówienia. 

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi. 

12. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej:  TAK / NIE
 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej:  TAK / NIE 

 

13. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul.Kielecka 

51a we Wrocławiu, z dopiskiem:  dotyczy zadania pn. „Usługi indywidualnego poradnictwa i treningów w 

zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 

2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o 

dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, z podziałem na 2 zadania. 

 

14. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 jest Dyrektor, adres: ul. Kielecka 

51a, 54-029 Wrocław, nr kontaktowy 71-798-67-45, w godzinach pracy Zamawiającego tj. pomiędzy 7.30 – 15.30  

od poniedziałku do piątku. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, dostępny jest pod 

adresem email: m.polak@coreconsulting.pl.  Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego znak. 

3. Odbiorcami Państwa 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; 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane, 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; 

5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;   

6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
1
; 

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

mailto:m.polak@coreconsulting.pl
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

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

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Państwu: 

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

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

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

prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Załączniki: 

1. Wymagane do oferty: 

a)  Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

b)  Załącznik nr 2 – Wykaz osób. 

c)  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

d)  Potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, 

koncesje, zezwolenia lub licencje (jeśli dotyczy). 

e)  Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 

 

 

 

Zatwierdzam, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 

Formularz oferty 

ZADANIE NR 1*2* 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanym przez  Gminę 

Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Wioletta Lewandowska - Dyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, na zadanie pn.:  

 

„Usługi indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach 

projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na 

podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, w podziale na 2 zadania. 

 

 

DANE WYKONAWCY 

Firma (nazwa) / 

Imię i nazwisko 

 

 

NIP  

REGON  

Adres 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

Adres do korespondencji 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

tel.  

fax  

e-mail  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko  

tel.  

fax  

e-mail  
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UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAPYTANIEM ZA CENĘ: 

ZADANIE NR 1 

 

 

Przedmiot zamówienia 

Cena netto  za 1 

godzinę świadczenie 

usług* 

Cena brutto za 1 

godzinę świadczenie 

usług* 

Ilość godzin  Razem brutto 

1 2 3 4 5 

 

Świadczenie usług Indywidualnego 

poradnictwa i treningów w zakresie 

przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym 

 

 
 

 

 

 

336 

 

 

ZADANIE NR 2 

 

 

Przedmiot zamówienia 

Cena netto  za 1 

godzinę świadczenie 

usług* 

Cena brutto za 1 

godzinę świadczenie 

usług* 

Ilość godzin  Razem brutto 

1 2 3 4 5 

 

Świadczenie usług Indywidualnego 

poradnictwa i treningów w zakresie 

przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym 

 

 
 

 

 

 

336 

 

 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia 

UWAGA: 

W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej:  

Określona stawka godzinowa brutto winna uwzględniać wszelkie koszty pracy, podatków  

i składek na ubezpieczenie społeczne leżące po stronie pracodawcy i pracownika - o ile oferta jest składana przez osobę 

bezrobotną, emeryta lub zatrudnioną, która do tej pory lub w trakcie trwania stosunku zatrudnienia nie osiągnęła 

przychodu wynoszącego wartość minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w 2019 r. - zaproponowana stawka 

brutto zostanie pomniejszona o  koszty zatrudnienia Wykonawcy leżące po stronie Zamawiającego.  

3. OŚWIADCZAMY (Wykonawca lub/i osoby wskazane przez Wykonawcę, Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy), 

że nie figurujemy w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministra 

Sprawiedliwości. 

4. INFORMUJEMY, że:** 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.* 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

……………………………………………………………*. 
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Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 

…………………..zł netto*. 

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Część zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome podać firmy Podwykonawców) 

6. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach …… niniejszej oferty. 

7. Wykonawca jest małym* / średnim* przedsiębiorcą. 

8. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

9. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 

oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT. 
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Załącznik nr 2 

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZADANIE NR 1*2* 

 

Nazwa zamówienia:  

„Usługi indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach 

projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na 

podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, w podziale na 2 zadania. 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

ZADANIE NR 1* 

 

Lp.  Imię i nazwisko  
Zakres wykonywanych 

czynności  
Wykształcenie  

Doświadczenie 

zawodowe 

miesiące  

Informacja  

o podstawie 

dysponowania  

wymienioną osobą 

przez Wykonawcę 

 

     

1) dysponuje ** -  

Wykonawca winien 

podać podstawę 

dysponowania 

…………………………………….. 

(np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, umowa 

o dzieło) 

lub 

2) będzie dysponował 

**- Wykonawca 

winien załączyć  

do oferty oryginał 

pisemnego 

zobowiązania 

podmiotu 

udostępniającego  
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ZADANIE NR 2* 

 

Lp.  Imię i nazwisko  
Zakres wykonywanych 

czynności  
Wykształcenie  

Doświadczenie 

zawodowe 

miesiące  

Informacja  

o podstawie 

dysponowania  

wymienioną osobą 

przez Wykonawcę 

 

     

3) dysponuje ** -  

Wykonawca winien 

podać podstawę 

dysponowania 

…………………………………….. 

(np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, umowa 

o dzieło) 

lub 

4) będzie dysponował 

**- Wykonawca 

winien załączyć  

do oferty oryginał 

pisemnego 

zobowiązania 

podmiotu 

udostępniającego  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia 

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

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

Ja niżej podpisany/a 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności: 

1) nie uczestniczę w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) nie posiadam, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

4) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Załącznik nr 4 

 

WZÓR UMOWA  NR ………………….. 

ZADANIE NR 1*2* 

 

Zawarta w dniu ………………. we Wrocławiu pomiędzy: 

..................................................................... ( ...........) przy ulicy ................, zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez Dyrektora ................... 

a 

………………………… NIP:……………….. REGON: ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowana  przez: 

…………………………………………. 

 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania nr ………………………….o udzielenie Zamówienia Publicznego 

poniżej 30 000,00 euro na podstawie art.. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych . 

 § 1  

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi pn:  

„Usługi indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach 

projektu  pn. MŁODZI ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, na 

podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00, w podziale na 2 zadania. Umowa dotyczy 

zadania nr ........ 

 

§ 2 

Zakres umowy i zobowiązania Wykonawcy. 

1. Usługa winna być realizowana zgodnie ze Zapytaniem ofertowym, w szczególności Opisem  przedmiotu zamówienia oraz 

ofertą Wykonawcy stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy przygotuje ramowy program i harmonogram zajęć w 

uzgodnieniu z Zamawiającym 

 

§ 3 

Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji umowy strony ustalają od dnia podpisania umowy do ……………………..  

2. Miejsce wykonywania usługi: .................................. 

3. Przez wykonanie usługi rozumie się realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 i 2 

niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wartość maksymalnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: ……………………… brutto.  

słownie: …………………………………zgodnie z cenami z arkusza kalkulacyjnego stanowiącego integralną część oferty Wykonawcy. 

2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Powyższe ceny nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy. 

4. Należność wskazana w pkt. 1 płatna jest w cyklu comiesięcznym, na podstawie doręczonego przez Wykonawcę 
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Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przelewem 

na konto Wykonawcy podany w fakturze. Wykonawca winien wystawić fakturę/rachunek, nie częściej niż raz w miesiącu. 

Faktura/rachunek wraz z kompletem dokumentów o których mowa w OPZ zawartym w  SIWZ, należy złożyć w terminie do 5 

dnia kolejnego miesiąca.  

6 Za opóźnienie  w  zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7.    Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.  

8.    Nabywcą faktury/rachunku jest: ……………………………., odbiorca faktury/rachunku jest: ……………………….. 

9.    Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykonania umowy w zakresie mniejszym niż podane wartości 

maksymalne dotyczące wartości zamówienia. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Za przekroczenie terminu w opracowaniu harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 1 % wartości umownej brutto za każdy dzień 

zwłoki.    

2. Za przekroczenie terminu realizacji zadania zgodnie z opracowanym harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 2 % wartości umownej  brutto za 

każdy dzień zwłoki.    

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości umownej brutto. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 20 % wartości umownej brutto, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których 

mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności powstałych po stronie Wykonawcy  

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

7.  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.      

 

 § 6 

Odstąpienie od umowy/Rozwiązanie umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej 

postanowień (a w szczególności ustaleń zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia) przez drugą Stronę. 

3. Zamawiający może w rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy w szczególności w 

przypadku: 

2) 3-krotnej zwłoki w realizacji zamówienia 
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W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 

 

§7 

Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy 
podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym ustępie 
okoliczności oraz określa warunki tych zmian:   
1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: 

a)  przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym 
nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług; 
b) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 
zamówienia; 
c) zmiany organizacyjne w jednostkach w których realizowane jest zamówienie np: zmiany godzin zajęć, zmiany 
zakresu zajęć itd.  

2) Zmiany osobowe w przypadku: 
a)   zmiana osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych 
do współpracy w imieniu Zamawiającego.  
b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa 
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał 
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak 
dotychczasowy podwykonawca.   

3) Pozostałe zmiany:  

a)  w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu 
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 

b) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, nastąpi zmiana stawki VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto przedmiotu zamówienia i wysokości 
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie 
co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

c)  w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędna potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy lub wysokości wynagrodzenia określonego 
w niniejszej umowie. 

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 

e) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), 
które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

f) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; 

g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami; 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, 

będą rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie do 30 dni, spór poddany 

zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

1.     Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

2.   Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale innych jednostek organizacyjnych 
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ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania. 

§10 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej 

innej zmianie w działaniach Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku nie dopełnienia tego 

obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

 

§11 

Osobą koordynującą realizację usługi i wyznaczoną do kontaktów , ze strony Wykonawcy jest p. ......................................., 

tel. .............., a  ze  strony Zamawiającego ..................................tel............................ 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 

 

*Nie potrzebne skreślić 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.     

 

 

 

 

 

 

 


