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POSTĘPOWANIE 0 UDZIELENIE ZAMÓwlENlA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.230.3.1,.,?01,9
WarsztąĘ ,,Wierzę w siebie, mogę więcej"

w ramqch projektu pn. ,,AkĘlwna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pl. Kosynierów lc, 67 - 400 Wschowa

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
(zwane dalej,,ogłoszeniem")

na Warsztaty,,Wieyzęw siebie, mogę więcej"

dla uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim II edycja"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 20ż0. Oś 7 Równowaga Społeczna, Dzińanie 7.2 Prograrrry

aktywnej integracj i realizowane przez powiatowę centra pomocy rodzinie.

Postępowanie o udzielęnie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad okęślonych w
art. 138o ustawy dnia 29 stycznia ż004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z ż019 r. poz. 1843),

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegllności ustawie zdnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny. Wartośó zamówienia nie przekraczawyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Zalączniki d o o głoszenia :

Nr 1 - Formularzofertowy

Nr2 - Wzor pełnomocnictwa

Nr3 - Wykazwykonanychusług

Nr4 - Wzórumowy

Oznaczęnię przedmiotu zamowienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - kod CPV:
80400000-8 usługi edukacji osób dorosĘch oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży,80410000-1
Różne usługi szkolne, 853l2l10-3 Usługi opieki dziennej nad dzięómi.

l. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

kierownikzamav,iającego:katarzynaciepła-Nowak

Adres Zamawiającego: ul. Pl. Kosynierów 1c, 67 - 400 Wschowa

Nr telefonu: + 48 65 540 I7 58

Adres e-mail: pcprwschowa@o2,pl

Strona www, na której będą umieszczane informacje: www.bip.wrota.lubuskie.pllpcprwschowa
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2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poańy elektronicznej e-mail
przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji doĘczącychtreści ogłoszenia o zańówieniu;

2) zmian treści ogłoszenia;

3) wezsltań kierowanych do wykonawców;

4) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;

5) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem,
niepowodujących istotnych zmian w treści ofeĘ;

6) informacji o odrzuceniu ofeĘ;

7) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej ofeĄ;

8) zawiadomień o uniewaznieniu postępowania;

9) informacji o udzieleniu zamówienial

10) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

UWAGA! Forma pisemna jest bezrvzględnie zastrzeżona dla oferĘ i dokumentów oraz pełnomocnictwa.

3. Sposób udzielania wyjaśnień doĘczących ogłoszenia

1) Wykonawca może zl,łrocić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na ż dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpĘnął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wznaczonego terminu składania ofert.

Ż) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt l wpĘnie po upĘwie terminu na jego ńożenie lub będzie d,oĘczył
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bezrozpoznania.

3) Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie ogłoszenia) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekanlje
Wykonawcom, bez ujawniania żródła zapytania otaz udostępnia na stronie BIP:
www.bip.wrota. lubuskie.pVpcprwschowa

4) W uzasadnionych prrypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienió treść
ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie BIP:
www.bip.wrota. lubuskie.pVpcprwschowa

Sposób przygotowania oferĘ:

Ofertę naleĘ przygotować ściśle według wymagań wynikających z ogłoszenia, Treśó oferty musi odpowiadać
treści ogłoszenia.

2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zavlarte w treści oferty spowodują jej odrzuceni e. Złożenię
dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z przepisami prawa,
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3) Ofertę (wraz z załącznikani) na|eĘ sporządzió w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta niecrytelna
zostanie odrzucona. Zamawiający nie wyraża zgody na ńożęnie ofe.ty w postaci elektronicznej, opahzonej
kwalifi kowanym podpisem elektronic znym.

4) Za|eca się, aby wszystkie strony oferty (wraz z zŃącznikami) był ponumerowane i spięte (zszlle) w sposób

trwaĘ.Ponadto, zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, byĘ przez niego
poprawione poptzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzamaniem czytelności skreślonych wyazów lub
liczb i następnie wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (ych)
(parafowanie).

5) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do

ogłoszenia) oraz dokumenty (załączniki), stanowiące jego integralną część, na które składają się:

a) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków podmiotowych udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt.10,

b) proponowany program uwzględniający temat oraz harmonogram warsźatów (ze wskazaniem dni
or az godzin warsztatów),

c) pełnomocnictwo, jezeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego
dokumentu - załącznik nr 2 do ogłoszenia

6)

z oryginałem przez WykonawcŁ Poświadczyó dokument może tylko osoba lub osoby upowżnione do

składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jężeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sąłącznie
dwię lub więcej osób kopie dokumentów muszą byó potwierdzone za zgodnośó z oryginałem przez te osoby,

Poświadczęnie powinno nastąpió w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające
(Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej

dopiskiem z użyciem formuĘ ,,za zgodnośó" lub równoważnej). Do ofeĘ muszą zostaó załączone kompletne
dokumenty, żn. w formie i treści odpowiadające oryginałom (zawieraó wszystkie treści wpisów, pieczątek,

podpisy, itd.), Kopie dokumentów muszą byó cz7Ąelne. Zamawiający może żądaó przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym
dokument taki naleĘ złożyć wtaz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przęz Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bezwymaganych tłumaczeńnie będą brane pod uwagę,

8) Wykonawca ponosi wszelkie kosźy zltięane zprzygotowaniem i z,łożeniem ofeĘ.

9) Za\eca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzra
powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłaó ofeńę w przypadku
jej wpĘnięcia po terminie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego (bez narvry i
pieczątki Wykonawcy) or az za:wierać oznaczenie:

ll \t&rsztaff,,Wierzę w siebie, mogę więcej"
Nie otwieyać przed 11 grudnia2019r. godz. 10.15 "
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5. Sposób podpisania oferĘ

1) Każde oŚwiadczenie woli, w tym oferta wrazze wszystkimi załącznikami, powinno być podpisane przez osobę
lub osoby upowaznione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, ptzy czymjeżeli upoważnienie
takie nie wynika z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych w postępowaniu przez Wykonawcę, to
WYmagane jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania
WYkonawcy i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansolvych. Upełnomocnienie musi zostać
b ezłł zglę dni e udo kumentowane,

2) ZamawiającY Prryjmuje, że załączone do ofeĄ pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania w imieniu
WYkonawcY zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie ofeĄ. Ewentualne pełnomocnictwo
Powinno bYÓ pełnomocnictwem rodzajowym do występowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego. Należy przedstawić je w formie oryginafu, bądź w formie kopii poświ adczonej za zgodnośó z
oryginałem przeznotariusza. Pełnomocnictwo we właściwej formie należy dołączyó do ofeĄ,

3) Jezeli WYkonawca nie ńoĘ wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich ńożęnia w terminie przez siebie wskazan)rm, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uwaga! WYkonawca moŻe skorzystaĆ ze wzoru pełnomocnictwazałączonego do ogłoszenia(zŃączniknr 2 do
ogłoszenia).

6. Kryterium oceny ofeń

Przy wyborze i ocenię złożonych ofertZama,wiającybędzie się kierował kryterium:

- cena brutto 80 %

- doświadczenie 20oń,

snosób oceny i badania ofert

Oferta moze uzyskaó maksymalnie 100 punktów,

1) Zasady oceny wg kryterium..CENA'' (..C"):

Znaczenie kryterium (waga) -80%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów. Ofertom pozostĄch Wykonawców, spełniającym wymagania
krYterium, PrzYPisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:

najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) - ------- x 80 = ilość punktów

cena brutto badanej oferty

Znaczenię kryterium (waga) -20%
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W przypadku kryterium ,,Doświadczenie", na|eĘ rozumieć doświadczęnie w prowadzeniu

warsztatów/zajęćlszko|eń dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wYkluczeniem sPołecznYm. W

kryterium ,,Doświadczenie" punktowana będzie |iczba zrealizowanych godzin warsztatowlzajęÓlszkoleń w

następujący sposób:

o 0-50godzin-0 pkt

o 51 - 100 godzin - 5 pkt

o 10l - 150 godzin- 10 pkt

o l51 -200 godzin - 15 pkt

o powyżej 200 godzin - 20 pkt

Ilość przepracowanych godzin warsńatówlzajęólszko|eń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonYmi

wykluczeniem społecznym, na|eży wskazać w załączniku nr 3 do ogłoszenia (Wykaz wykonanych usług)

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom okreŚlonym w ogłoszeniu

oraz zostanie Llznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli wYkonawca, którego ofeńa

zostńa uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonaĆ wyboru

naj korzystniej szej oferĘ spośród pozostĄch ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie oczyrviste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowę oraz inne oczywiste

omyłki polegające na niezgodności ofeńy z ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w heŚci ofeĄ i

poinformuje o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Nienvłocznie po udzięleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie BIP:

www.bip.wrota.lubuskie.pl/pcprwschowa informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę podmiotu albo

imię i nazwisko Wykonawcy. W razie nię udzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieŚci na swojej

stronie informację o nie udzieleniu zamówienia,

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferĘ

Zgodniezart.Zpkt 1 ustawy Pzpprzezcenęnalezyrozumięó cenę wrozumieniu art.3 ust. 1Pkt 1 i ust.2ustawY

z dnia 9 maja 20l4r. o informowaniu o cenach towarów i usług, czyli wańoŚĆ wyrazoną w jednostkach

pieniężnych, uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy , jeżeli na podstawie odrębnYch

przepisów sprzedń towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem

akcyzowym.

Cena ofeĄ musi zostać obliczona zgodnie zponiższymi zasadami:

1) w formularzu ofertowym (zał, nr 1 do ogłoszenia) należy podaó ostateczną cenę brutto zazotganizowanie

warsztatów ,,Wierzę w siebie, mogę więcej". Cenę należy podać rachunkowo, z Wszczególnieniem
podatku VAT.

ż) Zaoferowana cena musi byó ceną ostateczną. Ofertanie może za,wierać zapisów Ę/pu ,,cena do negocjacji"

lub ,,cena obowiązuje pod warunkiem...". Podana w ofercie cena musi uwzględniaó wszYstkie kosztY

związane z wykonaniem zamówienia określone w pkt 7ż ogloszenia, wpikające z opisu Przedmiotu

zamówienia oraz inne nie ujęte, abezktórych nie można wykonaĆ zamówienia.

3) oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie cenY o

wartości zerc złoĘchbędzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty,
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4) Rozliczenia pomiędzy Zamavłiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w zŁotychpolskich, Zamawiający
nie dopuszcza możIiwoŚci rozliczenia w walutach obcych . Cenę ofertową należy bezwzględnie określić w
złotych polskich.

5) CenY naIeży podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku
(nP. 1Ż0,99). Jezeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisyw ać groszy (np. 120) lub użyć symbolu (np.
Iż0,-).

6) JeŻeli w Postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstaniauZamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usfug, Zamavłiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczYc zgodnie ztymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
ofertY będzie Prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzió do jego powstania oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7) WYkonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany najpóźniej w dniu
PodPisania umowY PrzedstawiĆ Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie wartości zamówienia netto i
brutto, tj. wskazaĆ elementy zamowienia. co do których został naliczony podatek VAT oraz wysokość tego
podatku.

8) ZamawiającY zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionego
Przez WYkonawcę, po ztealizowaniu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu i
umowie.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Ofertę należY złożYc w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, plac Kosynierów
lc,67-400 Wschowa, w pokoju nr 309, w terminie do dnia 11 grudnia 2019 roku, do godz. 10.00. ofertę
naleŻY PrzesłaĆ za PoŚrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złoĘć osobiście. o zachowaniu terminu
ńoŻenia oferty doZamawiającego decyduje data igodzina wpĘwu ofeĘ doZarnawiającego. oferty, które
zostaną Przesłane pocńą (lub inną drogą, np. pocźą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej
okeŚlonYm terminie zostanąuznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. oferty można składać
od Poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania PCPR, a w dniu otwarcia ofert do godziny 10.00.

2) OteĘ będą PodlegaĆ rejestracji przez Zamawiającego, Kazda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją
okreŚlającą dokładnY termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została
PrzYjęta. Do czasu otwarcia ofeń, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu l1 grudnia ż0l9r, o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, tj, pCpR we
Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, 67 - 400 Wschowa, pokój nr310.

9.Inne informacje rłiązane z postępowaniem

WYkonawcą którego ofertę uzlano zanajkorzystrriejszą zostanie powiadomiony e-mailem lub telefoniczlie o terminie
i miejscu podpisania umowy. wzór umowy stanowi załącmiknr 5 do ogłoszenia.

ZamavłiającY zastzega możliwoŚĆ zmiany warunków zamówienia na kńdym etapie postępowania, Zamavłiający
zasttzega moŻliwoŚĆ uniewaznienia poĘpowaniabez podania przyczyn uniewaznienia. Zamawiający nie dopuszsza
składania ofert częściowych lub wariantowych.
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lO"Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia Ęch warunków:

O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegaó się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności techniczrej i zawodowej :

1) Wykonawca powinien wykazaó, ze w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upĄrwem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzińalności jest krótszy - w łm okresie, wykonał naleĘcie min. ż
zadania doĘczące usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsńatówlzajęólszkoleń dla osób

wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym o wartości min, 7.000,00 zł brutto

(słownie brutto: siedem Ęsięcy ńotych 00/100) dla każdej z usfug.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca ma obowiązek złoĘó Wykaz wykonanych usług
(zał. nr 3 do ogłoszenia) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej
i zawodowej, potwierdzaj ący, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem tęrminu składania ofert, a

jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał na|eĘcie min. ż zadania

dotyczące usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatówlzajęólszkoleń dla osób wykluczonych
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym o wartości min, 7.000,00 zł brutto dlakażdej z
usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi

zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do ofeĘ dokumentów potwierdzających,

ze usługi te zostĘ wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa pov,ryżej są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przezpodmiot, na rzeczktórego usługi były wykonywane, a jeżeliz
uzasadnionej przyazyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
2) Wykonawca zobowiązany jest v"ykazać kadrę, która będzie realizować zadanie. Wykonawca

zob ow iązany j e st zap ewn i ć do p rzeprowad zenia w ar sńatów :

- co najmniej 1 trenera z wyksźałceniem wyższym pedagogicznym lub psychologicznym oraz

uprawnieniami trenerskimi lub coachingowymi. Trener/rzy muszą posiadać doświadczenie w zakresie

prowadzenia warsńatowlzajęćlszkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi

wykluczeniem społecznym.
- co najmniej 2 opiekunów do przeprowadzenia zajęć edukacyjno - animacyjnych. Wszyscy opiekunowie

muszą posiadać wyksźałcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne oraz doświadczenie w zakresie

prowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, Wykonawca ma obowiązek złożyó wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczęnie usfugi,

wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i uprawnień, a takźę zakresu wykonywanych

przeznie czynności, zgodnie zzałącznlkiem nr 4 do ogłoszenia.

U\ryAGA!
W celu oceny spełnienia warunków Wykonawca ma obowiązek złoĘó wTaz z ofertą dokumenty o których mowa

w pkt. 10. Jeżeli Wykonawca nie złoĘł w/w dokurnentów lub dokumenty są niekompletne, zawiera błędy lub

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne

byłoby uniewaznienie postępowania.
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Zamautiający odrzuci oferry wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub
ńożą ofeĘ niezgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia.

11.Termin wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

12. p rzedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówieniajest zorganizowanie i przeprowadzenie warsźatów,,Wierzę w siebie, mogę więcej" dla
uczestników projektu pn. ,,Aktywnaintegracjaw Powiecie Wschowskim - II edycja''.

Temat warsztatów:

Celem warsźatów ,,Wierzę w siebie, mogę więcej" będzie wzmocnienie w Uczestnikach projektu chęci
dokonania nniany w zyciu i osiągnięciu zŃożonego sobie celu. Warsztaty mają wzbu dzió w uczestnikach
refleksję nad samYm sobą oraz pomóc im w ksźałtowaniu pozytywnej samooceny i wzmocnienie pewności
siebie.

W tematYce warsźatów muszą zostać pofuszone, w szczególności następujące zagadnienia:

- jak podnieśó samoocenę

- co robić, aby kontynuować pracę nad sobą,

- jak zastępować niezadowolenie z siebie, samoakceptacją

- jak odnaleźć swoje mocne strony i jak je rozlvijać,

- jak podchodzić do swoich słabych stron,

- jakradzić sobie z poruikami,

- jak zmienić negatywne myśli na swój temat,

- jak zwiększyć akceptację własnej osoby,

Efektem warsźatów ma byĆ w szczególności poznanie siebie i gotowość do zmiany swojej sytuacji zyciowej.

WarsŹatY mają zostaÓ przeprowadzone na zasadzie treningu rozwoju Uczestnika, którego głównym zadanięm
będzie okreŚlenie Potencjału społecznego każdego uczestnika projektu, poprzezpoznanie i opisanie siebie, opis
uczestnika Powinien zawieraÓ'. mocne i słabe sffony uczestnika oraz szanse i zagrożenia środowiskowe
(społeczne, zawodowe, edukacyjne). Warsźaty mająteż uświadomić Uczestnikom projektu jak wiele korzyści i
zmian w ich zyciu może przynieść aktywny udział w projekcie i realizacjazaplanowanych dla nich działań.

WarsńaĘ należY ProwadziĆ w formie aktywnych zajęć z uczestnikami, prrł wykorzystaniu gier, zabaw
animującYch, scenek, Na koniec kazdego warsźatu prowadzący powinien przeprowad zió 30 minutową sesję
Feedback.

Warsztaty edukacyjno - animacyjne dla dzieci:

W trakcie Prowadzonych warsźatów dla uczestników projektu (dorosĘch i młodzieĘ) Wykonawca musi
zorganizowaĆ równolegle zajęcia edukacyjno - animacyjne dla ich małoletnich dzieci (około 15 dzieci, w wieku
od 1 roku do 15 lat). W tym celu zapewnia co najmniej 2 opiekunow. Zajęcia edukacyjno - animacyjne dla dzieci
prowadzone będą podczas prowadzon y ch w arcztatów w godzinach popołudniowych.

WYkonawca zapewniamateriŃy niezbędne do realizacji zajęó edukacyjno _ animacyjnych,
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GruDa:

Uczestnikami warsźatów będą rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej oraz osoby z
niepełnosprawnościami, Razem 45 uczestników projektu.

Warsźaty należy zorganizowac w 2 grupach:

I Grupa - ok. ż3 osoby - 2 spotkania po 4 godziny (zajęcia warsztatowe do południa)

II grupa - ok.22 osoby - 2 spotkaniapo 4 godziny (zajęcia warsźatowe popołudniowe)

Termin warsztatów:

Warsztaty naleĘ zorganizowaó w dniach od 1'1.12.ż0l9r. do 18.12.2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00 - grupa
I i od 15,00 do l9.00 grupa II.

Trenerzy po stronie Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do przeprowadzenia warsńatów co najmniej 1 trenera, posiadającego
wyksźałcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne oraz uprawnienia trenerskie lub coachingowe. Trener/
tręnerzy muszą posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia warsźatówlzajęólszkoleń z osobami
wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Opiekunowie:

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 2 opiekunów do przeprowadzenia zajęć edukacyjno -
animacyjnych. Wszyscy opiekunowie muszą posiadać wyksńałcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne
oraz doświadczenie w zakresie prowadzeniazajęó animacyjnych dla dzieci.

Miejsce i sale szkoleniowe:

Warsztaty należy zorganizować na terenie miasta Wschowa w salach dostosowanych do liczebności wskazanych

grup. Zajęcia warsztatowe oraz zajęcia edukacyjno - animacyjne muszą być prowadzone w osobnych salach. Sale

muszą byó ogrzane do temperatury pokojowej oraz posiadać stoły i krzesła, tablice Flipchart z kartkami,

flamasĘ, ekran, projektor z wejściem na HDMI. Sala do zajęć edukacyjno - animacyjnych musi byó bezpiecnta
dla dzięci. Sale szkoleniowe muszą zostaó oznaczone wewnątrz i na zewnątrz (w widocmym miejscu)

przekazanym przez Zamawiającego plakatem formatu A3, zawierającym informacje o projekcie pn. ,,Aktywna
integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja".

Bufet szkoleniowy:

Wykonawca w trakcie warsźatów zapewnia bufet szkoleniowy, w skład w którego wejdzie: kawa rozpuszczalna i
mielona, herbata, 5 różnego rodzaju ciastek, owoce (abłka, banany, mandarynki, winogrono), śmietanka do

kawy, cukier, cytryna, woda niegazowana i gazowana. zimne przekąski (sałatki, kanapki), serwetki, niezbędne

naczynia orazkosz na śmieci, Bufet należy zorganizować w miejscu, w którym odbywają się warsźaty.

Ubezpieczenie:

Wykonawca zapewnieni podczas warsźatów ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

CerĘfikat:

Wykonawca wystawi kazdemu Uczestnikowi projektu ceĘfikatlzaświadczenię potwierdzające udziń w
warsźatach, na którym wskazana będzie data zajęó, miejscowośó, jednostka szkoląca, organizator warsźatów
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(PCPR we Wschowie), imię i nazwisko prowadzącego zajęcia z jego podpisem, |iczbę godzin zajęć oraztematy
warsŹatów. CeĘfikaĘlzaŚwiadczenia muszą zawierać nazwę projektu oraz oznaczenia w formie logotypów (do
Pobrania u Zamawiającego). Kserokopie certyfikatów lzaświadczeń potwierdz one za zgodność z oryginałem
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po zakończeniu warsźatów.

MateriaĘ warsztatowe:

KaŻdY z Uczestników projektu otrzyma podczas zajęó co najmniej notes i długopis, teczkę z gumką oraz inne
niezbędne materiały do efektownego uczestnictwa w warsżatach.

Dokumentacja z realizacji zajęć:

WYkonawca jest zobowiąZany do przekazania Zamawiającemu list obecności uczestników na warsźatach (na
wzorach Zamawiającego) oraz sPorządzenia raportu z organizacji warsźatów, uwzględniającego osiągnięcie
załoŻonego celu warsŹatów. Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy w formie elektronicznej do PCPR we
wschowi e dokumentacj ę fotografi c zną z pr zęprowadzonych warsźatów.

13. Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia
2016 r. w sPrawie ochronY osob ftzYcznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego PrzePływu takich danych oraz uchylenia dyrektyrvy 95l46/Wl(ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.IJrz. UE L 1 19 z04.05.2016, str. 1), zwanymdalej ,,RODO'', inflrmuję, że:

1) administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osob ftzycznych jest Minister
Inwestycji i Rozwoju RP.

2) InsPektorem OchronY Danych Osobowych w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie we Wschowie jest
Pani Kamila TabiŚ. Z InsPektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotYczącYch PrzeMarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych Ź przetwarzaniem
danych pod n 5408955 lub na adres poczty elektionicznej:-pęrwsebqw@gzpl

3) ww. dane os będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c nóóó * *tul*Ęuny*
z postępowan ówienia publicznego;

4) odbiorcami ww. danYch osobowYch będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja PostęPowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnja29 stycznia2004 r. - prawo zamówień
publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";

5) ww. dane osobowe będą Przechow),Ąvane przez okres l0 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzie lenie zamów ienia;'

6) obowiązek Podania danYch osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób
ftzYcznYch w PrzedmiotowYm postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym
okreŚlonYm w PrzePisach ustawY PzP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Publicznego; konsekwencje niepodania określonyclr danych wynikają z ustawy pzp;

7) w odniesieniu do ww. danYch osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art,22 RODO;

8) osoby ftzyczne, których dane zama-wiający pozyskał bezpośrednio posiadają:
- na Podstawie art. 15 RODO Prawo dostępu do własnych danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiającY moŻeŻądaĆ od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sPrecYzowanie Żądania, w szczególnoŚci podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianq postanowień umowy w zalcresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załqcmików);

- na podstawie art, 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych

osobowych. Wystąpienie zżądaniem, o któr5,,rn mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ógraniczaprzeŃłarzania
danych osobowych do czasu zakończęnia postępowania o udzielęnie zamówienia publicznęgo, Od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o któryim mowa w
ań. 18 ust, l RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawaĘch w protokole i
zŃącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawaĘch w protokole iw załącznlkach do
protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w ań. 18 ust.2 RODO (prało do ograniczenia
przetwarzanią nie ma ząstosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycmej lub prawnej, lub z nłagi na ważne

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwą członkowskiego);

- prawo do wniesięnia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane doĘczą
vzna, że przetwarzanie jej danych osobowych nan)sza przepisy RODO;

9) osobom ftzycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu
nie przysługuje:

- w rwiązku zart. 7] 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 ań. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobęc ptzehvarzania danych osobowych, gdyż podstawą

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

Wschowa, dnia 03.12,ż0l9r.

i
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Warsztaty ,,Wierzę w siebie, mogę więcej"

w ramach projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja"

Załqcznik nr 1 do ogłoszenia

OFERTA NA USŁUG| SPOŁECZNE

Warcztaty ,,Wienę w siebie, mogę więcef'

(flrma i siedziba Wykonawcy)

1,. Składam (my) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako lider w konsorcjum zarządzanego przez:

(*nlepotnebna skeślić- plzypadku bldku skeślehia zamdwiajqĆy uzna, że olertę żłożono we ńasnym imieniuJ

2. oświadczam (my), że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu (ogłoszenia) udostępnionym przez Zamawiającego,

nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania

oferty.

Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* lzamówienie wykonam przy

udziale podwykonawców* w następującym zakresie:

(*niepotrzebne skleślić- w przypadku braku skreśleniq Zamowiqjqcy uznq, źe Wykonowco wykono zomówienie samodzielnie).

Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam (my), że posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, posiadam wiedzę i doświadczenie oraz jestem zdolny do wykonania zamówienia w

sposób i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

6. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umów (zgodnie

z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych w ogłoszeniu oraz w miejscu i terminie określonym
przezZamawiającego.

7. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią ogłoszenia i zawartą umową, w szczególności w

terminach i według cen w niej określonych.

3

4.

5.

8.

9.

10.

1,1,.

Oświadczam (my), iż nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

Oświadczam (my), że złożona oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu

i aktualnymi na dzień składania ofert odpowiednimi przepisaml prawa.

oświadczam (my), iż jestem*/nie jestem*małym lub średnim przedsiębiorcą. *niePotrzebneskreŚliĆ

Oświadczam (my), że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem) i uwzględniłem w cenie

oferty wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w niniejszym postępowaniu.

12.
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WarsztaĘ ,,Wierzę w sie

w ramach projektu pn, ,,Akpna integracja kim - ll edycja"

Oferuję (my) realizację całego zamówienia za następującą cenę: """"""""",złotych brutto, w tym VAT:

zl

Stosownie do pobranego ogłoszenia. oferuję(my) organizację i przsprowadzenie warsztatów ,,Wierzę w siebie, mogę więcej"

we Wschowie poa ,or"J"i.,,,,li*rr"ln16_gp,,yiii*ui,ź*"_yp"łnieniońmawiajqcodrzuciofertęWykonawl

i;;;;; ;.;;;;;il;il;; il;;;;: ;;i "

!3. 1ałącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną częŚĆ ofertY są:

a) dokumenty potwierdzające spełnienie pruez Wykonawcę warunków podmiotowych udziału w

postępowaniu, o których mowa w pkt,10,

b) proponowany program uwzględniający temat oraz harmonogram warsztatów (ze wskazaniem dni oraz

godzin warsztatÓw),

c) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące koniecznoŚĆ dołączenia do oferty takiego

dokumentu - załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Miejscowość / data

Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy

d)

e)
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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAM)MIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.Z30.3,1 ..201,9WarsztaĘ/ ,,Wierzę w siebie, mogę więcej''
W ramach Projektu Pn, ,,Akqlwna integracja w powiecie Wschowskim _ II edycja,,

Załqcznik nr 2 do ogłoszenio

(pieczęć wykonawcy)

PEŁNOMOCNICTWO

do działania w imieniu i n a rzecz:

i dokonywania następujących czynności:

1) reprezentowania i składania oŚwiadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówie ia na usługi społeczne pn.

Warsztaty,, Wierzę w siebie, mogę więcej''

do wysokości odpowiadającej cenie oferty;

2) podpisywania wszelkich dokumentów związanych z postępowaniem określonym w pkt. 1, w tym dokumentówofertowych oraz umowy do wysokości odpowiadającej cenie oferty.

pełnomocn ictwa

(miejscowość i data)

....aa.a. a..a.a.a. at.... a.aa.a

Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy
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Warsztaty ,,Wierzę w siebie, mogę więcej"
w ramach projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja"

Załqcznik nr 3 do ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

(pełna nazwa i adręs Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usfugi społeczne pn.:

WarsztatJl ,,Vl/ietzę w siebie, mogę więcej"

przedstawiam(y) następuj ące informacj e :

(miejscowośc i data)

Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy

Strona L5 z 25

I-.P, Przedmiot usługi (wskazanlę rodzaju i

tematów wars ńatow w tym ilość
przępracowanych godzin oraz grupy

docelowej dla ktorej były ręahzowane np"

klienci OPS, bezrobotni itp.

Podmiot, na rzęQz

którego wykonano usługę

Data
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Wartość
wykonanej usługi

brutto

1

a
-)

4



Lubushie Unia Europejska
Warte zachodu Europejski Fundusz Społeczny

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAM}WIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR,230.3.1,..201,9
Warsztaty ,,Wierzę w siebie, mogę więcej"

w ramach projektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie \ilschowskim - II edycja"

, Załączniknr 4 do ogłoszenia

wyKAz osór wsKAzANycH Do REALIzAcJI pRzEDMIoTu złvrówmxrł

(pehra nazwa i adres Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczre pn.:

łVatsztaty ,,łVierzę w siebie, mogę wlęcej"

przedstawiam(y) następujące informacje:

(miejscowość i data)

Wykonawca / pełnomocnik Wykonawcy

Strona t6 z25
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Wąrsztaty ,,Wierzę w siebie, mogę więcej"

w ramach projektu pn" ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edYcja"

Zńącaiknr 5 do ogłoszenia

(wzór umowy)

UMOWA nr ...

na wykonanie zadaniaz Warsztat! ,,Wieruę w siebic, mogę więcej"

zawartaw dniu ,....,. ż0I9r. we Wschowie (określana dalej jako: umowa) pomiędzy:

Powiatem Wschowskim z siedzibąprzy ul. .... "" reprezentowanym

w imieniu którego działana podstawie udzielonego Upoważnienia: . .. _ Kierownik

Pomocy Rodzinie we Wschowie przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani " " " , "
dalej j ako Zamawiający,

przęz Zarząd Powiatu,

Powiatowego Centrum

, Zwany

Z siedzibą ....,.............-........... ....) NIP:

REGON: KRS: . reprezentowaną przez Twanym

dalej Wykonawcą,
wspólnie nvanymi dalej Stronami,

Zamawiający i Wykonawca określani dalej odpowiednio jako: Strona / Strony,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

przedmiotowa umowa zostaje zav,tarta w wyniku przeprowadzonęgo przez Zamawiającego PostęPowania o

udzięIenie zamówienia na usługi społeczne o-kreślonego w art. 138o ustawY z dnia Ż9 stYcznia Ż004 r, Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. 
-U. 

Ż zo] 9 r . poz. 1 8a3f na wykonanie zadania: warsztatY ,,Wierzę w siebie, mogę

więcej,, (postępowanie ńr PCPR.ż30.3.|.ż019) * iurnu"ń projektu pn, ,,AkĘwna integracja w Powiecie

Wschowskim - II edycja",

1 [PRZEDMIoT UMOWY ]

1. przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzęnię warsźatów ,,Wierzę w siebie, mogę więcej"

dla uczęstników projektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" II edycja"

współfinansowanego przezIJnię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu SPołecznego w ramach

Regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 20ż0 Oś Priorytetowa 7 RÓwnowaga SPołeczna,Działanie

7 .żprogramy akfinej integracji realizowane ptzezpowiatowe centra pomocy rodzinie,

ż. WarsźaĘ zostaną zorganizowane dla 45 osób w terminie od ...do... .... zgodnie z warunkami okreŚlonYmi

w zamówięniu na usługi społeczne z dnia ,,. ..,.znak: . oraz z przedmiotem zamówienia stanowiącYm

załączniknr 1 do niniejszej umowy,

2 tPRAWA I oBowylzKl STRON ]

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zorganizow ania i przeProwadzenia warsztatów ,,Wierzę

w siebie, mogę więcej" dla uczęstników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim _ II

edycja,, zgodnie z przedmiotem zamówienia stanowiącym zńącznik nr 1 do umowy,

Strona L7 z25



Fu ndusze
Europejskie
Prog ram Reg iona lny

_ l LubusĘle
> 

}-Tartezachodu
Unia Europejska l-_-- 

- -, l
Europejski Fundusz Społeczny l 

-- 
* -- 

|

POSTĘpOwANIE 0 UDzIELENIe złMówllvlł NA USŁUGI spoŁEcZNE NR pcpR.z30.3 ,l,z0lg
WarsztaE ,,Wierzę w siebie, mogę więcej''

w ramach projektu pn. ,Ąktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja''

2, WYkonawca oŚwiadcza, że dokona wszystkich koniecznych rezerwacji i opłat z-łviązanych z rea1izacją
warsźatów.

3.

4.

Wykonawca oświa dcza, że dysponuje osobami gwarantującymi
W SzazęgolnoŚci kadrą posiad ającą odpowiednie doświ adczenie
zamówienia.

należyĄą real izację przedmiotu umowy,
i kwalifikacje, wskazane w przedmiocie

Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku wynikającego z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja
2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniomprzestępczością na tle seksualnym (Dz.I]. z20I8r. poz. 405).

WYkonawca zapewnieni podczas warsźatów ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

WYkonawca jest zobowiązany do prowadzenia na warsztatach list obecności uczestników (na wzorze
Zamawiającego) oraz do sPorządzenia raportu z organizacji warsńatów, uwzględniającego osiągnięcie
zaŁoŻonego celu warsŹatów. Dokumenty te Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do PCPR we Wschowie
w ciągu 7 od zakończeniawarsńatów.

WYkonawca wYkona i dostarczy w formie elektronicznej do PCPR dokumentację fotografic zną z
PrzeProwadzonych warsźatów, najpóźniej w terminie 7 dni od ich zakończenia.

WYkonawca zobowiązany jest Przekazywaó nabieżąco do PCPR aktualny harmonogram warsźatów.

WYkonawca Powierza wYkonanie części zamówienia podwykonawcom, tylko w zakresie zgodnym
z oświadczeniem złożonym w ofercie,

UPowżnieni Przedstawicięle Zamawiającego mają prawo do dokonywania konholi wykonywania umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) dostarczenia WYkonawcy przedrozpoczęciemwarsźatów wykazu uczestników, zawierającego imię i
nazwisko uczestnika warsźatów,

b) lojalnej wspóĘracy z wykonawcą w celu jak najlepszego wykonania umowy,

3 [WYNAGRoDZENIE ]

StronY zgodnie ustalają, że WYkonaway za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w 1

PrzYsfuguje wYnagrodzenie w łącznej wysokości: ... złotych brutto (słownie: ... ...,/l00 brutto) przy
zastosowaniu stawki Podatku VAT ustalonej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

a) Nabyrvca: Powiat Wschowski ul. Plac Kosynierów lc,67-400 Wschowa, NIP: 925l888370
b) Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. plac Kosynierów 7c, 67_400 Wschowa,

NIP:9251890668

4 [ WARUNKI PŁATNoŚCI ]

WYkonawca oŚwiadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usfug (VAT),
ZamavtiającY oŚwiadcza, że niejest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i upowaznia Wykonawcę
do wystawiania faktury VAT / rachunku bez podpisu Zamawiającego.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

1,.

2.

1.

2.
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WarsztaLy,,Wierzę w siebie, mogę więcej"

w ramach projektu pn.,,Akwna integracjaw Powiecie Wschowskim - II edycja"

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto wynikające z 3 ust. 1 umowy na podstawie

faktury VAT / rachunku wystawionego przez Wykonawcę po zakończeniurealizacjiprzedmiotu umowy.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie właściwe wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone

na piśmie przez Zamawiającego (w formie protokofu) oraz dostarczenie dokumentacji, o której mowa w 2

ust. 6 i 7. Wykonawca jest zobowiązany do wystawieniaZamawiającemu faktury VAT i rachunku nie pózrriej

niż w terminie 10 dni od dnia potwierdzonego przez Zamavłiającego wykonania przedmiotu umowy z 30

dniowym terminem płatności.

5, Zapłata nastąpi w tęrminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego,

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr

rachunku,

6, Za termtn zapłaĘ przyjmuje się datę obciążeniarachunku Zamawiającego.

7, W przypadku błędnie podanego na fakturze VAT/rachunku numeru konta, koszty złłiązane z dokonaniem

przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego, pokryje Wykonawca.

8. W prrypadku wystawienia faktury VAT, Wykonawca jest zobowiązany oddzielnie wskazaó na fakturze VAT
elementy zamówienia, co do których wystąpił i został naliczony podatek Y AT oraz elementy zamówienia

zwolnione z podatku VAT, a takze informacje, czy na fakturze występują pozycje, do których stosuje się

obligatoryjnie mechanizrn podzielnej płatności.

5 t OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZAWYKONANIE UMOWY ]

osobami odpowiedzialn),rni za kontakt przy wykonaniu umowy oraz prowadzenie bieżącej wspÓĘracy i

konsultacji są:

1) ze strony Zamawiającego: ,.

2) ze strony Wykonawcy: ,....,

6 [ ODSTĄPIENIE oD UMoWY ]

l. optocz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

l) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie|eży w interesie publicznYm,

czego nie można było przewidzięó w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze

zagrozió istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania

umoWy;

3) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy;

4) gdy zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, niezbędnego do wykonania

umowy;

5) w przypadku braku realizacji zamówienia zgodnie zprzedmiotem zamówienia stanowiącym zaŁączniknr

1 do umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomoŚci o w/w

okolicznościach. odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŻnoŚci i

powinno zawier aó uzasadnienię.
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WarsztaĘl ,,Wierzę w siebie, mogę więcej''

w ramach projektu pn. ,,Akwna integracja w Poń'iecie Wschowskim - lI edycja''

Strony mogą w kużdym czasie roz-llliązaó umowę zaporozumieniem stron.

7 [ KARY UMowNE ]

Wykonawca zapłaciZamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i wysokościach:

1) zaniewykonanie zamówienia w terminie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 3
ust, 1umowy;

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego zprzyczln określonych w 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 umowy,
w wysokości 100% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. l umowy"

Kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowanianazasadach ogólnych.

W PrzYPadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawcy przysfuguje prawo
naliczenia odsetek od daty wymagalności zobowiązania.

WYkonawca oŚwiadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 4gg kodeksu cywilnego kary
umownej w wysokoŚci okreŚlonej w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. Jednocześnie Wykonawca
oŚwiadcza, Że PowYŻsze nie zostało ńożone pod wpĘwem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną
wadą oŚwiadczeniawoli skutkującąjej nieważnością.Zamawiający oświadcza,żewystawi Wykonawcy notę
w terminie 2l dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w
PrzYPadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kara określona w ust, l pkt 1

niniejszego paragrafu nie ma zastosowani a, gdy opóznienie wynika z działania siły wyższej,

8 [ PRZENIESIEI\IE WIERZYTELNOŚCI wvNIKAJĄCvCH z UMowy ]

Na Podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamautiającego przenieść na osobę trzecią
wierzyte lnośc i wyn ikaj ą cy ch z nin i ej szej umowy.

9 [ PRZETWARZANIE DAI\IYCH OSOBOWYCH l
1. Dane osobowe osób, o których mowa w przedmiotowej umowie zgodnie z art. 28 kozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016i679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
flzYcznYch w związku z Przeffiarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz.UE L 1]9
z 04.05.2016, str. 1) - Zwanego w dalszej części,,Rozporządzenięm" będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji przez strony postanowień zawarĘch w niniejszej umowie,

2, WYkonawca zobowięuje się Przetwarzaó powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
RozPorządzeniem orazZ innYmi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.

WYkonawca oŚwiadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

ZamawiającY zgodnie z art. ż8 ust. 3 pkt h Rozporządzenia maprawo kontroli, czy środki zastosowane przez
WYkonawcę PrzY Przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia
umowy.

WYkonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 kozporządzenia.

WYkonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego orr.#I:r:?
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podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązyrvanie się ze
spoczywaj ących na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym.

Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należrytej staranności przy przetwarzanil powierzonych danych
osobowych"

Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzaĘ powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art.28 ust, 3 pkt. b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcię zatrudnienia ich, jak i po jego ustaniu,

Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług rwięanych zprzetwarzaniem usuwa wszelkię danę osobowę
orźv usuwa wszelkie ich istniejące kopie chyba, że pra-wo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych.

W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiąrywaó się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wyvviązywania się z obowiązków
określonych w art, 32-3 6 Rozporządzenia.

Wykonawca po stwierdzeniu naruszęnia ochrony danych osobowych bez zbędnej zrvłoki zgłasza je
Zamawiającemu w ciągtt 24 h.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od wspóĘracujących z nim osób oraz

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne").

Wykonawca oświadcza, że w złtiązku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie
będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba że koniecznośó ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiąĄących przepisów
prawa lub Umowy.

Poufnością objęte są wszelkie informacje, materiĄ i dane, jakie Wykonawca uzyskał w trakcie
wykonywania umowy narzeczZamawiającego niezależnie od formy ich utrwalenia, lub jej braku.

Wykorzystywanie, rozpowszechnienię, lub ujawnienie informacji, materiałów i danych objętych poufnością
jest dopuszczalne jedynie za pisemną,uprzedniązgodąZamawiającego, chyba że obowiązek ich ujawnienia:

l) wynika z obowiązującychprzepisów prawa; 2) następuje w rwiązku z żądaniem uprawnionych organów

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 3) informacja zostńa udostępniona publicznię przez

Zamawiającego.

Za rozpowszechnienię uważa się takze udostępnienie informacji, materiałów i danych, zaniechanie ich
zabezpieczenia przed dostępem osób trzęcich, jak równięż umyślną ich utratę, lub utratę spowodowaną
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tńącym niedbalstwem,

Wykonawca nie może utrwalaó, zwielokrotniaó, kopiowaó, rozpowszechniać ani w inny sposób przetwarzaó
dostarczonych mu przez Zamawiającego lub stworzonych przez siebie w ramach niniejszej umowy
informacji, materiałów i danych, chyba że utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie, przetwotzenie, lub
rozpowszechnienie nastąpiło w wykonaniu obowiązków powierzonych na mocy dodatkowych uzgodnień
stron na piśmie. Wykonawca w szczególności nie może wykorzysĘwac w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej materiałów, o których mowa w 2 ust. 7 umowy, a przede wszystkim, bez względu na formę
lub sposób, publikowaó lub wykorzystywać wizerunek osób uczestniczących w rea|izacji umowy.
Wykonawca za realizację tego obowiązku ponosi pełną i niegraniczoną odpowiedzialność prawną i
odszkodowawczą.

10 [ PosTANowIENIA KoŃcowE l
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowaniafoimy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zńączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

W przypadku zaistnienia sporów wynikających z rcalizacji niniejszej umowy, strony w pierwszej kolejności
będą rozwiązywŃy je w drodze dwustronnych negocjacji, aw razie nie dojścia do porozumienia, rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamau,iającego.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiącychegzemplarzach, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w
dwó ch dla Zamaw iające go,

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załqcznik lr{r ] do (Jmowy

przedmiot zamówientą

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsźatów ,,Wierzę w siebie, mogę więcej" dla
uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja",

Temat warsztatów:

Cęlem warsztatów ,,Wierzę w siebie, mogę więcej" będzie wzmocnienie w Uczęstnikach projektu chęci
dokonania zmiany w zyciu i osiągnięciu założonego sobie celu, WarsźaĘ mają wzbudzió w uczestnikach
refleksję nad samym sobą oraz pomóc im w ksźałtowaniu pozyĘwnej samooceny i wzmocnienie pewności
siebie.

W tematyce warsżatów muszą zostać poruszone, w szczególności następuj ące zagadnienia:

- jak podnieśó samoocenę

- co robić, aby kontynuowaó pracę nad sobą,

- jak zastępować niezadowolenie z siebie, samoakceptacją

- jak odnaleźć swoje mocne strony i jak je rorwijaó,

- jak podchodzić do swoich słabych stron,

- jak radzić sobie z porażkami,

- jak zmienió negatywne myśli na swój temat,

- jak zwiększyć akceptację własnej osoby,

Efektem warsźatów ma być w szczególności poznanie siebie i gotowość do zmiany swojej sytuacji zyciowej,

WarsńaĘ mają zostaó przeprowadzone na zasadzie treningu rozwoju Uczestnika, którego głównym zadaniem
będzie określenie potencjału społecznego każdego uczestnika projektu, poprzez poznanie i opisanie siebie. Opis
uczestnika powinien za-wieraó: mocne i słabe strony uczestnika oraz szansę i zagrożenia środowiskowe
(społeczne, zawodowe, edukacyjne). WarsźaĘ mająteż uświadomió Uczestnikom projektu jak wiele korzyści i
zmian w ich życiu może przynieść aktywny udział w projekcie irealizacja zaplanowanych dla nichdziałań.

Warsźaty naleĘ prowadzió w formie aktywnych zalęó z uczestnikami, przy wykorzystaniu gier, zabaw

animujących, scenek. Na koniec kazdego warsźatu prowadzący powinien przeprowadzió 30 minutową sesję

Feedback.

WarsztaĘ edukacyjno - animacyjne dlą dzieci:

W trakcie prowadzonych warsźatów dla uczestników projektu (dorosłych i młodzieĘ) Wykonawca musi

zorganizowaó równolegle zajęcia edukacyjno - animacyjne dla ich małoletnich dzięci (około 15 dzieci, w wieku
od l roku do 15 lat). W łm celu zapewnia co najmniej 2 opiekunow. Zajęcia edukacyjno - animacyjne dla dzieci
prowadzone będą podczas prowadzonych warsztatów w godzinach popofudniowych.

Wykonawca zapewnia materiĄ niezbędne do realizacji zajęó edukacyjno - animacyjnych.
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GruDa:

Uczestnikami warsżatów będą rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej oraz osoby z
niepełnosprawnościami, Razem 45 uczestników projektu.

Warsźaty naleĘ zorganizowaów 2 grupach:

I Grupa - ok. ż3 osoby - 2 spotkania po 4 godziny (zajęcia warsztatowe do południa)

II grupa - ok. 22 osoby - 2 spotkania po 4 godziny (zajęcia warsźatowe popołudniowe)

Termin warsztatów:

Warsńaty naleĘ zorganizować w dniach od l7,I2.2019r. do 18.Iż,2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00 - grupa
I i od 15.00 do 19.00 grupa II.

Trenerzy po stronie Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do przeprowadzenia warsńatów co najmniej 1 trenera, posiadającego
wyksźałcenie wyższe psychologiczrre lub pedagogiczne oraz uprawnienia trenerskie lub coachingowe, Trener/
trenerzy muszą posiadaó doświadczenie w zakresie prowadzenia warsńatów/zajęćlszkoleń z osobami
wykluczonymi społecznie lub zagr ożonymi wykluczeniem społecznym.

Opiekunowie:

Wykonawca zobowiązany jest zapewnic co najmniej 2 opiekunów do przeprowadzenia zajęć edukacyjno -
animacyjnych, Wszyscy opiekunowie muszą posiadać wyksźałcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne
oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęó animacyjnych dla dzieci.

Miejsce i sale szkoleniowe:

Warsźaty należy zorganizować na terenie miasta Wschowa w salach dostosowanych do liczebności wskazanych
grup. Zajęcia warsźatowe oraz zajęcia edukacyjno - animacyjne muszą byó prowadzone w osobnych salach. Sale
muszą byĆ ogrzane do temperafury pokojowej oraz posiadać stoĘ i krzesła, tablice Flipchart z kartkami,
flamasĘ, ekran, projektor z wejściem na HDMI. Sala do zajęó edukacyjno - animacyjnych musi być bezpieczna
dla dzieci. Sale szkoleniowe muszą zostać oznaczone wewnątrz i na zewnątrz (w widocznym miejscu)
przekazanym przez Zamawiającego plakatem formafu A3, zawierającyn informacje o projekcie pn. ,,Aktywna
integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja".

Bufet szkoleniowy:

Wykonawca w trakcie warsźatów zapewnia bufet szkoleniowy, w skład w którego wejdzie: kawa rozpus zczalna i
mielona, herbata, 5 różnego rodzaju ciastek, owoce (jabłka, banany, mandarynki, winogrono), śmietanka do
kawy, cukier, cytryna, woda niegazowala i gazowana, zimne przekąski (sałatki, kanapki), serwetki, niezbędne
naczynia orazkosz na śmieci. Bufet należy zorganizowaó w miejscu, w którym odbywają się warsztaty.

Ubezpieczenie:

Wykonawca zapewnieni podczas warsźatów lbezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Certyfikat:

Wykonawca wystawi kźdemu Uczestnikowi projektu cetyfikat/zaświadczenie potwierdzające udział w
warsźatach, na którym wskazana będzie data zajęó, miejscowośó, jednostka szkoląca, organizator warsztatów
(PCPR we Wschowie), imię i nazwisko prowadzącego zajęcia z jego podpisem, liczbę godzin zajęc oraz tematy
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warsźatów. CeĘfikaĘlzaświadczenia muszą zawięrać nazwę projektu oraz oznaczenia w formie logotypów (do
pobrania u Zamawiającego), Kserokopie ceĄfikatów/zaświadczeń potwierdzone za zgodnośó z oryginałem
WykonawcadostarczyZamavliającemupozakończenilwarsźatów.

MateriaĘ warsztatowe:

Każdy z Uczestników projektu otrrpa podczas zajęć co najmniej notes i długopis, teczkę z glmką oraz inne
niezbędne materiĘ do efektownego uczestnictwa w warsźatach.

Dokumenta cja z rea|izacj i zaj ęć :

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu list obecności uczestników na warsztatach (na
wzorach Zamawiającego) oraz sporządzenia raportu z organizacji warsźatów, uwzględniającego osiągnięcie
założonego cęlu warsztatów. Ponadto Wykonawca wykona i dostarczy w formię elektronicznej do PCPR we
Wschowię dokumentacj ę foto grafi c zną z przeprowadzonych warsźatów.
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