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IlVarsztaty " Rodzic i dziecko"
dla uczestnikótu pro jektu pn. ,}ktywna integracja w Powlecie Wschc;wskinl

powiatowe centrum pomocv Rodzinie
ul. Plac Kosynierów 1c
67 -400 Wschowa

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

pod naZWą:
WarsztaĘ,,Rodzic i dziecko"
dla uczestnikórl projektu;ln. ,,Alitl,unir integracja

lr

Porr-iccie Wschorvskim" rrspółfinanso\\allego przez Unie
Europejską ze środkórv Europejskicgo Fundttsztt Społecznego rr rarrraclr Regionalnego Programu Operacl_jnego Lubuskie
202(). Oś7 Rórłnor,vaga Społeczna. Dzialanie 7 2 Program1 iłktrrrne_j inlegracji realizor,vartc przez porriato$,e centIa
ponroc,y rodzinie.

Postęporlanieorrdzieleniezarnówienianauslugispołeczncprorładzonejcstlredługzasadokrcślonrclrrł,afi.l38oustau_l
dnia29 stvcz_nia 200] r. - Prart,o zarnólień pńlicznrclr (t1. Dz U. z2015 r.poz 2I6J ze7,In') Realizac_ja zarnórrienia
podlega pralłu polskienu. \\, t\ ln \\ szczególrrości rtstarr ic l, dńa 23 ktlietrria l96-ł r. Kodeks ct,rł,ilnr . Wartośc
zamórvielria nie przckracza lr1 razonej rr zlotl,ch rórłrro,tl,artościk'tr,otr 750 000 errro.
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1 - Formularzofcftorn,
\r2 - Wzórpclrtornocnictrrl
Nr 3 - Wl-kaz r,ll"konarrvclr usług
Nr ,1 - Wzór ulno\\,y
Nr

Nr

5 - Wzór

ulno\\,1-powierzenia przetri,arzania darrr-clr osoborrlch

Oznaczenie przedmiotu zamórrienia wedlug Wspólnego Slorl,nika Zamówień Publicznych - kod CPV: 80-t00000-8
uslugi edŃacji osób dorosllclr oraz inne.80310000-() Usłrrgi cdukacji rrrłodziczy,80.t10000-1 Różne usługi szkolne.
80_500000-9 Usługi szkolcniorle.552700(X)-3 Usługi śrriadczotrc przez placórrki oferujące lrr,źlrviętrie i rniejsca
noclegowe, 853 l2l t-3 - Uslugi opieki dziennei nad dziećrrrr.

l.

Zamawiający:

Nazrł,a Zamalriającego: Porriatorrc Centrulrr Pomocl,Rodzirrie lve Wschorvie

Kierownik Zanrarł,iającego. Kierown ik - klatarzl,na Ciepla-Nowak
Adres Zamawiającego: ul. Plac Kosl,nierórt, lc. 67-,ł00 Wschorra

Nr telefonrr: 65

-540 17 _58. 65 5-ł0 17 59

Nr faksrr: 65 540 17 59
Adres e-rnail : pcpnvschowa@ol. pl
Strona lrrr rr na której będą urrrieszczane informacje: lł,wrł.bip.rłrotir.lttbrrskie.pl/pcpnvsclrorva
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2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

że dopttsz,cza porozurriewanre
prz,ekamwarriu rrastępujących dokumerrtórr,,:

Zamarviającv informuje,
pr

zl

1)
2)
3)
ł)

elektroniczrle_j e-rnail

pl.tań i rillaśnień oraz innlclr informacji doĘczącyclr trcściogłoszenia o zarnór,łieniu.
znLian lrcści ogloszenia_

informacji o poprarvieniu oczyrł-istl-clr ortr1,|ek pisarskich oraz oczr

informacji o poprawieniu
istotq,,ch zrnian

5)
ó)
1)
8)
9)

się zx polnocą faksrr oraz pocztr

irrrr_l,clr

rr

islr clr

orn_l

lck rachrrnkorr1 ch,

ornrlek polegającvch na niezgodrrości ofert_v

z

ogłoszerrieln, niepowodującyclr

u treści oferh,.

informacji o odrzttcęniu

oferry*;

zawiadornień o rvl,borze najkorzystniejszcj ofcr§,
zawiadomień o rrniervaznieniupostęporvanie:
infornracji o udzielerriu zalnórvienia,
informacji o nieudzielenirt zalnórvienia.

IIWAGA!

Forl-na pisenna jest bezr,r,zględnie z,astrzeżolla dla ofer-n i dokunrentór,v oraz pełnolnocniclrra.

3. Sposób rrdzie|ania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia
1) W_vkonarvca nroże zr,vrócić sie do Zamar,r,izrjącego o rirlasnietlie tresci ogloszenia. Zalrrarliająo.udzicli rrłjaśnieir
niczwłocznie. iednak tric pózluc1 niż la 2 dni przed up\lern ternrinłr składanra olcrt pod rvanrnkiern. że rvniosek
o wyaśnlenietrcściogłoszenia lvpłl-nął do Zarnawialacego nre pózniej niż do korica dnia. tl,któr_ynl trpłrrvtr połoua
wJznaczonego tcnninu składania ofer1.

2)

Jezeli rvniosek. o którynr illo\\;a \\ ppkt l lvplrnic po rtpllrric tennilru na jego złozenie lub będzie dotl,cz1 ł udzielonlclr
rrljaśnień. Zanatvialąc1, trroze trdzielic u_ljaśnicli albo pozostarrić urriosęk bez rozpozrrania.

3) Treśczaprtań (wruosków o rrljaśnienie ogłoszenia) \\razz rrrjaśnienianri Zamarviajacl,przekazuje Wr-konarvcom

e-

mailerrr. bez rrjalrnianiaźrodŁa zapvtania orzz udostępnia na stronic BIP: rł,vrr.bip.rvrota.lubuskie.pllpcpn.schowa.

:l) w uzasadnionr.ch przypadkach zanalviając_l, lnozc przed

rrpł] rvetrr tenninu składania ofert zmienic treśćogłoszenia.
Dokorrarra zrniane treści ogłoszenia Zatrłlrłiając1,rtdoslępnia na stronie BIP: rr,rr,rł.bip.rrrota lubuskie pl/pcpnvschorva.

5) Osobą r_rporr aznioną do skladzuria

rrr-jaśnień rv sprawie przcdnriolorvego zamól,ienia iest Pan Przemysłarv Maksymół,
Koordvnator projektu prr ..Aktr-rrna integracja lv Porriecie Wschor,vskim".

4. Sposób przygotowania oferty
1) Oferre nale4 przvgotor,t,ać ściślcrrcdlug wymagań wynikajac1 ch z ogłoszenia. Treśćofert_v musi odporviadać treści
ogloszeuia

2) Wrkonalł,ca sklada tvlko jcdna oferte. Alternafi,rrl,z,ałafie lł treściofeĄ sporrodLUą jej odrzucenie. Złożeruedrłóch
1ń llięcei ofert, samodzielnie lń przl rtdzialc innvch podlniotów powoduje odrzucenie ofcĄ jako niezgodncj
Z

J)

przeplsailll pra\\,a

Oferte (sl-raz z załącznikarni) nalczr sporządzic w forulie pisemnej_ rv jęzrku polskim. Oferta niec4lelna zostanie
odrzrtcona. Zarrrawiający, nie rrlraza zgod1, na zlożenie oferh, rr postaci elektronicznei. opatrzonej kr,valifikor,vanym
podpiselrr elektronicznym.

l)

Zalcctt się_ abr rlszystkie stron_v- ofeĄ (wrazz załącznikani) brłr polunrero\\-alle i spiete (zsąte) \\,sposób tnvaĘ,.
Ponadlo. zaleca się zrb,v wszelkic tnicjsca. iv których Wvkonart ca nanósl zrniarry. bllr, przez rriego poprarlione poprzez
skreślenie błednei treścilń kwoty z utrzlrnaniem cąltelnościskrcślorrl,ch r,rlrazów lub liczb. wpisanie poprarvnej
treści oraz l,|o,żcnlę podpisu osob}, (osób) do tego uprart,rriorrej (paraforrane)
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Wlrsztaty

dla uczestników projektu pn.

"

5) Na

ofertę składa się wlpełnionv i podpisan1, lorttrularz ofertortr,(zgodnr z treściązalilcznika nr 1 do ogłoszenia) oraz
dokurnentr, (załaczniki). stanorr,iącejcj integralna czcść.rra które składa;ą się:

a) dokumentv

potrvierdzające spełnierric pr7,e7 W),konalt,cę rranrnkólr podmiotorrr-cłr ufuialu \\ postępo\\aniu. o

których rno,\\a \\-pkt l0.

b)

pełnonrocnicl_rvo. jeźeli zachodzą okolicznościporr oduiace korrięczrrość dołaczenia do

ofeĄ takiego

dokrrmcnlu,

c) dokrrmen§ pośu,iadczalącc przepraco\\,źtne godzin1, rr arsztatólr/ząęćlszkoleń z osobami rłl,kluczon,mi
społecznie lub zagrozon_v-rni rr,,rkluczenlclrr spolecznln. o któnch lnowa \\ pkt 6. do udokumcnto\\ania
kryteriutu ..Dośrviadczcnic''
6)

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za
z oryginalem przez Wykonawcę. Poświadczyć dokument może §lko osoba lub osoby upoważnione do

zgodność
składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sąłączńe dwie lub więcej
osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodnośćz oryginałem przez te osoby. Poświadczenie powinrro
nastąpić w sposób jednoznacznie idenq,fikujący osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca na kżdej zapisanej
stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem z lĘciem formuły ,,za zgodnośc"

lub równoważnej). Do oferty muszą zośaćzałączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i treściodpowiadające
oryginałom (zawierać wszystkie treściwpisów, piecząteĘ podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne.
Zamawiający*może żądać przedstawienia orygirnłu lub notariatnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7) Jeżeli któryś zrymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument

taki nalezy ńoĄć wraz z tłumaczeńem rra język polski poświadczonym przez Wykonawcę. DokumenĘ sporądzone
w języku obc}m bezwymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

8) Wykonawca ffonosi wszelkie

kosz§ związane z przygotowańem i złożęniem oferty.

i

zewnętrznej. Koperta wewnętrzna powinna
zavłięrać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłaó ofertę w przypadku jej wplynięcia
po terminie. Koperta zęwnętznapońnna być zaadresowana naZamawiającego oraz zawierac oztlaczsńę @ez nazvy i

9) Zaleca się, aby Wykonawca zamieściłofertę w kopercie wewnętrznej

pieczą&i Wykonawcy):

. Warsztaty ,,Rodzic i dziecko"
oraz opatrzona napisem :
Nie otwierać przed 18 września2Ol7r. godz.12.00
5. Sposób podpisania ofeńy
1) Kazde oświadczenie woli, w tym oferta wraz ze wszys&imi załącznkani, powinno być podpisane przez osobę lub
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pTzy czymjezeli upoważnienie takie nie
vynika z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych w postępowaniu przez Wykonawcę, to wymagane jest
przedłożeńestosownych pełnomocnictw udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania Wykonawcy i do
zaciągańaw jego imieniu zobowiązńfinansowych. Upełnomocnienie musi zoslaćbezwzględnie udokumentowane.
przyjmuj e, że załączone do ofeĄ pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania w imieniu
Wykonawcy zobowiązńfinansowych w wysokościodpowiadającej cenie ofeĘ. Ewentualne pełnomocnictwo powinno
być pełnomocnictwem rodzajowym do występowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Nalezy
przedstawić je w formie orygrnałą bądżw formie kserokopii poświadczonej zazgodność z oryginńemprzez notariusza.
pełnomocnictwo we właściwejformie nalezy dołączyć do ofeĄ. Zamańający nie będzie wzywał do uzupełnienia
pełnomocnictwa w przypadku jego braku lub gdy Wykonawca zŁoĘ wadliwe pełnomocnictwo. OfeĘ podpisane przez
osoby nieupowaznione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zostaną odrzucone.

2) Zamańający

Uwaga! Wykonawca moze skorzystac ze wzoru pełnomocnictwa zńączonego do ogłoszenia (zńączńknr2).

POSTĘPOWANIE o I.JDZIELENIE ZAMoWIENlA NA USIUG] SPOŁECZNE NR PCPR,230 5 2017
Warsztoty " Rodzic i dzi ecko"
dla uczestników projektu pn,,,Aktywna inteplracja w Powiecie Wschowskim

6.

Kryterium oceny ofert

przy u}'borzc i ocenie złozonych ofert zarnal,viający bgdzie się kierorvał knterium:
- cena brutto tlO

o/o

- dośryiadczeńe 2()oń.

sposób ocenv i badania ofeń
Oferla może uzyskać tnaksr rnahrie 100 punklóu,.

1) Zasad}. ocerl}, rrg krvteriunl
Znaczenie kry,teriurn $aga)

-

..CENA"

(..C''):

80%

Ofęrta z najniższą cena otrl\ rlra 80 punktórr,, irrrre proporcjonalnic nrniej

Ocena punktowa (C)

najizsza

:

rr

edług \\-zoru:

cena brutto
-

r

tiO

-

ilośćpunktórł

cena bnrtto badancj oferlr

Oferlon Pozoslałl'ch Wl'konair córr. spełniajacr-m rrr tnaqania kn 1erirrrrr. przlpisana zostanie odporviednio
Prrnktórv M'liczerrie punktórr lostanie dokonane z dokladnoścraclo drr óch rnie.jsc po przecinku.

rnrrie_jsza licz_ba

Znaczeńe kr}terium (waga) -20'Yo

W PrąPadku kr}terium ,,DoŚwiadczenie", naleĘ rozumieć doświadczenie w prowadzeniu warsztatówlzajęćlszkolęń z
osobami wYkluczonYmi sPołecznie hlb zagrożonymi wykluczeniem społeczryłn. Kryterium,,Doświadczenie" punktowane
będzie za1lośćzrealizowanych godzin warsztatówlzajęć/szkoleń w następująry sposób:

- 5 pla
godzin- 10 pkt

0- 30 godzin
31-60

61- 100 godzin- 15 pkt
powyźej l00

-

20 pkt

IloŚĆ PrzePracowanych godzin warsztatówlzajęćlszkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi
wYkluczeniem sPołecznym, naleĘ wskazaĆ w zńączni7<l rrr 3 do ogłoszenia oraz przedłoĘć dokumenĘ poświadczające

ich przepracowanie (np. referencje, zaŚwiadczenia, rachunki lub inrre dokumenty, z których będzie wynikała liczba
PrzePracowanYch godzin). Jezeli wykonawca nie przedłoĘ dokumentów potwierdzających przepracowane godziny w
Prowadzeniu warsńatówlzajęĆlszkoleń z osobami wykluczonyni społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
nie otrzyma punktacji w kryterium,,Doświadczenie".

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymagarriom określon},m w ogłoszeniu
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Jezeli wykonawca, którego oferta zostala
Llznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej ofeĘ
spośród pozostałych ofert.

Zanańający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczyrviste omyłki rachunkowe oraz irure omyłki polegające
rra niezgodnoŚci ofeĘ z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i poinformuje o tym Wykonawcę,

którego oferta została poprawiona.
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Niezrvłocznie po

udzieleniu zanrórł,ienia Zarrrarviającv zamieści na

s.,vojcj stronie

BlP:

inforrnac;ę o udziclenirr zanrórrięrria. podając naz\\,e albo irnię i nazw,isko
wrvw.bip.wrota.lrrbuskiepVpcpnvscholva
podrrriotu. W razie nie udzielenia zamólłienia Zamartiajac\ lriez\\łoc7rric zamieści na srrojej stronie inforrrrację o nie
udzieleniu zamóu icnia.

7. Opis sposobu ob|iczenia ceny oferty
Zgodfiez,art.2 pkt 1 ustałl Pl,pprz,ez, cclrę nale:ł.,rozuntiec ccllc \\ rozurrricniu art, 3 ust. 1 pkt 1 iust 2 usta\\\ z dnia
9 maja 2()l-tr. o infonnowaniu o cenaclr torrarórl i usłrrg. cnli rvarlośc \\lrazoną rr jednoslkach picniężnych.

uvzględniającą podatek od torrarórr i usług oraz podatek akclzoll,_l. jcż.c|i na podstarvic odrębnyclr przepisórv sprzedaż
towaru (usługi) podlega obciązeniu podalkiern od torr arór,v i uslttg |rrb podatkicrn Ńc_vzolr_l,tuCena

ofefi musi

l)

zostac oblicz,ona zgodnic zpotllżsąrni zasadarni.

W ofercie (z,al rc 1 do ogłoszenia) nalen, podac ostatec1.rta cenę brutto za caloścrealizacji zamówienia, a Lalrże
koszt jednostkorq bnrtto prąpadając1, na jedrrcgo uczestrrika projektrr \\ \\alsztataclr oraz kosz.t organizacji
r,rarsztatu dla jednel z,3 grup rlarsztatortlclr. z rłrszczcgólŃenien kosztu organizacji rrarsztatórł,tr"r,.jazdorrlch
Ceny naleą podać raclrulrkotvo. z \\ _\,szczególnicnięnl podatktl VAT

2) W koszt

uczestnika projektrr. bioracego rrdzial lr rtarsztataclr nalen irliczrc koszt osób stanowiącychjego
otoczenie Mąac na u\\,adze porrr,ższe lioszt udzialu 1 uczestnikir 1lro.iektu rv warsztatach w formularnr
oferlorr1 rn nale4 podać wg wzoru:
7E x cena

na ] uczestnika v,tlrsztcłtolt,

sllrn

za cah'kos:t ll ors:rOtó]l cllcl 3 grLtp

suma za caĘ koszt warsztatów dla 3 grup

:

kosd udziału 1 uczesfitika projelłtu w warsźńach

66 uczestników proj ektu

3)

Zaoferowana cena musi byó ceną ostateczną. Oferta nie moze zawierać zapisów §pu ,,cena do negocjacji"
lub ,,cena obowiązuje pod warmkiem...". Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty nviązane
z wykonaniem zamówienia określone w pkt 12 ogłoszenią wyrikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz inne
nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

4)

_5)

ńe zańerająca

ceny albo oferta zańerająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie ceny o wartoŚci zero
ńoĘchbędzie stanowiło podstawę do odrzucenia ofeĘ.

Oferta

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonyrrane będą w złoĘch polskicĘ Zamawiający rtte
dopllszcza możliwościrozliczetia w walutach obcych, Cenę ofertową rn.leĄ bezwzględńe określićw złotych
polskich.

6)

Ceny nalezy podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po przecinku
(np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, mozna nie wpisywać groszy (np, 120) lub uzyć symbolu (np. 120,-).

7)

Jezeli w postępowaniu zostanie złożonaoferta, któIej wybór prowadziłby do powstania l Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o poda&u od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
ofeĘ dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnte z tyrń przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór ofeĘ będzie
prowadzić do powstania l Zanau,iającego obowiązku poda&owego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczeniebędzie prowadzic do jego powstania oraz wskazując ich wartoŚĆ bez kwoty
podatku.

8)

9)

Wykonawca, którego oferia zostanie uznarn za najkorzystniejszą, jest zobowiązany najpózniej w dniu podpisania
umów przedstańć Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie wartości zamówienia netto i brutto, tj. wskazać
elemen§ zamówienia, co do których został naliczony podatek VAT oraz wysokośćtego podatku

Zamawiająq zapłaci Wykonawcy wynagrodzeńe w transzach na podstawie częściowych fŃtur VAT

/

rachunków

PoSTĘPoWANIE o uDzIELENIr zeuówIrrun NA uSŁuGI spoŁEczNE NR pcpR.230.5,2017
Warsztaty " Rodzic i dziecko''
dIą uczestnlków projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

wYstawionYch Przez Wykonawcę, po przeprowadzeniu każdego z 3 cyklów warsźatów, w rłysokości
odPowiadającej kwocie za organtzaqę jednego wafsźatu, podanej w formularzu ofertowlm, przy czlm:
- 40% kwotY na organtzacjękażdego w 3 warsztatów, Zanańający zapłaciWykonawcy
w formie za7icz1l,,w ciągu
14 dni od PrzeProwadzenia pierwszychzajęć warsztatowych w każdej z3 gnry warsźatowych.

8.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
złoĄĆ w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. plac Kosynierów lc.
dnia 18 wrueśnia 2011r. do godz.t2.00. ofertę nńeĘ przesłac za
pocztowego,
oPeratora
kuriera lub ńoĘć osobiście. o zachowaniu terminu ńożeńa oferty do
PoŚrednictwem
Zamawiającego decYduje data i godzltnwpływu ofeĘ do Zamawiająceg,o. OfeĘ, które zostaną przesłane
pocztą (ub
inną drogą nP. Pocztą kurierską) i wpĘną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną
uzrume zażożone

1) Ofertę nalezy

6'7-400 Wschowa, w Pokoju nr 310, w terminie do

po terminie i niezwłocznie zwrócone. oferty moŻna składaĆ od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08,00 do 14.00,
a w dniu otwarcia ofert do godzny 12.00

2) Ofert1

beda PodlegaĆ rejestracji PrzezZatnillviajacego. Każda prnjęta orerta zostanie opatrzona adnotacia
określa.|ącą
dokładnr teruun Prn jecia ofertr. tzn. datą kalendar7o\Nąoraz, godzirra i rninutą. rv której została priryjęta. Do
czasu
otrlarcia ofert_ beda one przeclrol\ \ \\ ane rl sposób grł arantującl iclr rT ienartrszalność.

3) Otrvarcie ofert odbedzie sie rr drrirr 18 rvrześnia 2()l1r. o godz t2 t5 rr siedzibie Zarrratriajacego. tj powiatorve
Ccntrurrr Ponrocr Rodziruc rr e \\ischorr ic. ul. PIac Kos1llicrórr lc 67--ł(]() Wschorr a. pokój nr 3 10,
9. Inne informacj e związane z postępowaniem
Wl'konawcą którego ofertę uanano zanajkorzyfriejsą zostanie powiadomiony telefoniczrrie, e-mailem lub faxem
o terminie
miejscu podpisania umów wzory umów stanowią załączllknr 4 i 5 do ogłoszenia.

i

ZamańającY zaśrzegamożliwoŚĆ zmiany wanrrków na kżdym etapie postępowania, Zatuńający zaśrzega
możliwość
uniewżnienia postępowania bz @ania prryczyn urrieważnienia.

10. Warunki udziału w po§tępowaniu oraz opis spo§obu dokonywania oceny spełnienia
Ęch
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby ftzyczne wykonujące działa]nośćgospodarczą i osoby
Prawne), którzY sPełniają warunki ldńaltlw postępowaniu dotyczące zdolności techniczrrej i zawodowej:
1) WYkonawca Powinien wykazaĆ, ze w okresie ostatnich 5 (pięciu) Iat przed, upĘwem terminu
składarria ofert, a jezeli
okres Prowadzerlta działalnoŚci jest krótszy - w t},rn okresie, wykonał nalezycie min. 1 zadańe dotyczące
usługi
(organizowania) Prowadzenia warsztatówlzajęć/szkoleń z osobami wykluczonymi społecznie

lub

wYkluczeniem sPołecznym, o wartoŚci min. 5.000,00 ńbrutto (słownie brutto: pięć
§sięcy złotych 00/100).

Na Potwierdzenie sPełnienia

ilw

zagrożonymi

złoĘćwykazwykonanych usfug (sporządzony wg
ogłoszenia) w zakresie niezbędryłn do wykazania spełniania warunku zdolności
technicznej i zawodowej, potwierdzający, że w okresie ostatrrich 5 (pięciu) latprzed upĘwem terminu składania ofert,
a jeŻeli okres Prowadzenia dńałalnościjest krótszy - w tym okresie, wykonał nalezycie min. 1 zadanię dotyczące usługi
(organizowania) prowadzenia warsztatów/zajęćlszkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi
wykluczeniem społeczryłn o wartoŚci min. 5.000,00 ż brutto (słownie brutto: pięć tysięcy złotych 00i100) wraz Z
Podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, narzęczktórych usfugi zostały wykonane.
wzoru Stanowiącego

warunku, Wykonawca ma obowiązek

zń. nr 3 do

2) WYkonawca zobowiązany jest złożycproponowany program warsźatów,,Rodzic
warsztatów stacjonarnych dla wszystkich gup uczestników zajęĆ tj.:

o

rodziców zastępczych przeĘwających trudnościopiekuriczo-wychowawcze,

i dziecko" uwzględniająry

tematykę

UNiA FUnoPĘ,,5ł(&
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dlauczestnikówr,"k{:;x'::ł;::,:',:;::;Ż;:o*po*i",i"Wschowskim

.
o

podopiecznych rodziców zastępczych (tj. dla dzieci
zastępczych) w wieku II-I7 lat,

z

rodzin zastępcrych oraz dzieci biologicznych rodzin

podopiecznych rodziców zaśępczych (tj. dla dzieci

z

rodzin zastępcrych oraz dzieci biologicznych rodzin

zastępczych) w wieku do 10 lat.

3) Wykonawca zobowiązany

jest

złoĘcproponowany proglam warsztatów ,,Rodzic i dziecko" uwzględniający

tematykę

warsztatów wyjazdowych.

4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać kadrę, która będzie reallzowac zadalie. Trenerzy prowadzący warsztaty muszą
pedagogiczne oraz doświadczenie
prowadzeniu

posiadać wyższe wyksźałcenie psychologlczne

w

lub

warsztatówlzajęó/szkoleń z osobami wykluczonymi społecznie hlb zagrożonymi wykluczeniem społeczryłn. Na
potwierdzenie spełnienia tego warunku, Wykonawca ma obowiązek zloĘc CV co najmniej 3 trenerów wraz z

dokumentami poświadczającymi ich wykształcenie.

W CV

na7eĘ wykazać doświadczenie w

prowadzeniu

warsztatówlzajęc/szkoleń z osobami wykluczonymi społecznie hb zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
5) Wykonawca musi przedłoĘć dokument poświadczający formę prowadzonej działalności.

6) Wykonawca
dołączenia do

IIWAGA!

zobowiązany

ofeĘ takiego

jest złoĘc pełnomocnicfivo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące

konieczność

dokumentu.

.

ofeĘ dokumenty określonew pkt.

10 ogłoszenia.

Zamawiający odrzuci oferty wykonawców w prz1padku nie spełnienia warurków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie będzie wzywń do uzupełnienia

ilw

dokumentów w przypadku ich braku lub gdy dokunenty są

niekompletne lub zawierająbłędy. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełnienia warunków ldzińllw postępowaniu lub
złozy ofertę niezgodnie z postanowieniami niniejszego og],oszenia nie będzie brana pod uwagę prry ocenie ofert.

11. Termin wykonania zamówienia:

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

12. p rzedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganzowanie

i

przeprowadzenie zadania pn. WarsztaĘ ,,Rodzic

i

dziecko" dla

uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" w formie 3 gup warsztatowych. Uczestnikami
warsztatów będą rodzice zastępczy oraz ich podopieczni (tj. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz dzięri
biologiczne), W 3 grupach warsztatowych będzie brŃo ldziń 66 uczestników pĄekhr oraz do 12 osób z otoczeńa
uczestników projektu. Łączne 78 osób. Warsztalv będą się odbyw,Ą w okresie od paździemlka 20I'7 roku do września
2018 roku. Warsaaty będą prowadzone w formie warsztatów stacjonarnych oraz jednodniorłych warsztatów
wyjazdowych.

W kżdej grupie warsztatowej, zajęcia wafszt]atowe stacjonarne będą prowadzone osobno dla rodzin zastępczych i osobno
dla podopiecznych ilw rodzintj. dzieci. Dla dzieci zajęcia warsztiatowe stacjonarne prowadzone będą osobno w dwóch
grupach wiekowych (I gupa dzieci do 10 lat, II grupa dzieci w wieku 11-17 lat), W kżdej z 3 grup warsztatowych
organizowane będą wspólne dla rodzin zaśępczychi ich podopiecznych warsztaty wyjazdowe.

ZajęciawarsztatowestacjonarnebędąobejmowaĘ5spotkanpo3godziny(tj.5spo&ńx3h=15hdlakażdejgrupy

uczestników warsztatów). W kżdej z trzech grup warsńatowych naleĘ zorgańzować łączńe 45 h (lh = 60 minu|
warsztatów stacjonarnych (tj 15 h dla rodzin zaśępczychi po 15 h dla kazdej grupy dzieci) oraz 5 wspólnych
jednodniowych warsztatów wyjazdowych dla rodziców z dzięćmi. Łącznie w ramach przedmiotu zamówienia
Wykonawca przeprowadzi 135 godzin zajęć warsztatowych stacjonarnych oraz 15 jednodniowych warsztatów
wyjazdowych.
Celem warsztatów dla rodziców zastępczych będzie ich wsparcie prowadzące do uksztahowania prawidłowych postaw
rodzicielskich oraz wzmocnienie relacji rodzirrnych i kompetencji wychowawczych, a takze wskazanie alterna§wnych
form spędzania ezasul wolnego wspólnie z dziecmi. W ramach zadatia przeprowadzone zostaną warsźaty podnoszące

Lubtłsłąie
!Ąarte zachodr.r
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- wyclro\ł,awcze rodzicó\,v. mające na celu z.rł,iększenie ich ulłriejętnościopiekuńczo _
ch oraz elinrinołanie zachowań nicpożądanych i doskonalenie sr sternu r,lT,chou arvczęgo.
Rodzin1'zastępcze będa nria\,moźlirtośćutworzelria grup},senopornocorrej Gnrpa moz.e bvc środkiem prorładzącym do
poszerzenia u,iedzy na 1ena1 rłl,chow_vrvania dz-iccka przez rrspólną rłrrnianę dośrviadczeń. wzajemną pomoc w
rozrviązvwaniu problemór,v i motl,u,ację do niesienia polnocv lnn\,|ll.
Celem rvarsztatórl dla dzicci będzie m.in. podńesienie sanroocen_\, orllz budorr anie i rozrvijanie poczucia rvłasnej rvaftości.
naŃi radzęnia sobie z negah,\ł,[\mi emocjarni orźlz stresem. a także rozrr,ijanie umiejętności interpersorralnych. W grupie
dzieci rT,rlieku do lat l0 rrarsztat1 prorladzonc będą rv formie zz{eć terapcutrczno-alinacvjnvch
kompetencje opickrrńczo
w_vcho\\'a§ cz\

W tematl,ce lt,arsztatórv nalezy urvzględnić rórrniez 1akie zagadrrienia

1ak. ttorr,e nredia a profilakfi,ka. uzalezrrięnia od
gier kornputerorrl,ch_ c-narkotr,-ki, c,vberprzemoc. strrnobó_jsttta rrśród rnlodziezy. ser,lł,isy społecznościor,r,eszanse cz\

zagrożeniailp.

Terminv organizacji warsztatón,, liczebnośći podzial grup:
Wl-konarvca zorgarrizule \\arsztet\ stacjonlne oraz jednodniorre rrarsztatv rtljazdorł,e dla
następt!ącr clr terrrrinaclr
I

GRLPA:

'

paŹd:zicmlk 20l7 roku

3 grup uczestnikórr

w

:

-

l1rarzec 2() ] 8 roku. W \Ą,,arsaataclr rr ezlrric udział 2_5 osób. rł tr"m:

- 9 rodzicórl zaslepcnclr.

-

16 Podopiecztl_r,clr

rr/rr rodzin rr rrieku (l-J7 |at (rł trrn 8 dziecl rr rricku t

1-1 7

lat. 8 dzieci rr rrieku do l0 lat).

II GRI,PA:

'

paŹdziemik 20l7 roku- lllarca 20 l8 rokrr. W \\arsaatach rrcztna ldział32 osoby, rl tvm:

- l5 rodzicórv zastępczvclr.
-

17

Podopiecznvch Wrł,rodz-in rr riieku 6-17

la1

(rr

tlrn

12.

dl,jeci rr rrieku l1-17 lat.

_5

dzieci

1v

rł,ieku do l0 lat).

III GRIIPA:

'

mafzec 20 l tl roku

rt

ieku zostanie podarr\, przcd planorr

- rlrzesicti

20 l 8

roku W u,arsztataclr

lr e Źlrr

an1 tn terttrittelrl przepro\\

ie udzial

adzerria

rr

2l

osób. Podział uczestnikórr r,varsztatów rł,edług

arsZatórv.

Wrkonawca przedlo,ż,l, Zamarłiaiacerrru harnronogratn ząęć warsztato\Ą,\.clt stac_jonarnr.ch i rł-r-jazdorrl,ch dla
poszczegÓlnvch gnrp rr 1entlińe 3 dni robocz_ych od iclr plarrorł,ego rozpoczęcia oraz będzic informou,ał niezu,locznie

Zanrarł'iająccgo o rlszclkich jego ztniatraclr za pośredrriclrvenr skrnl,tki pocztorłej e-nrail na adres: pcpnvschorva(żo2.pl.
Ostateczn,v lrarmonogram l,varsztatórr zostade ustalon- z grupami na pictwszych zaięciach rlarsztatorr_rlch i przekazarry
Zarrrar,r,ia.iacemu u tertrrinie 3 drri robocą,clr.

UWAGA!
Zarnarviającr zaslrzc1a sobic pralvo zmnieiszenia lub zliększenia licz.cbności poszczególn,vch gnrp. jednak łącznaIiczba
osÓb uczestniczących rt rrarsztatach (7tt osób) nie rrlegnie zmianic Zarnalriający zaslrzega sobie równiez mozliwość
zniarry terminór,r, r,varsztatórr z poszczególnr rrri grupami

Forma prowadzenia,tvarsztatów,

stac.|onarnvch:

Warsztatr- nalezl prorł,adzic rł, formie ak§-lvrrl,clr z.ajęć z uczęstnikanri. przv- rłl,korzystarriu gier. zabarv animującl,ch.
scenek. Wlkorrarvca jest zoborviazail, zape\,\,rric materiaĘ szkolcniole dla rrczęstników warsźatów. Na koniec kżdego
warsztatu pror,vadzącl,prorradzi 1_5 rrrinrrtową sesję Fcedback. W razie koniecznościna zajęcia nalezy- zaprosic ekspertórv

cą-gościnp.

lekarz_ pralvrrik.

diete§k itp.
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Warsztat1 w}-jazdowe:
rarnaclr realizacji Ladan:ra Wykonarvca z.ape\\nia |5 jedrlodnio\\lch \\arsztatórv rłl_jazdo\\\lch (po _5 llarsztatór,r,
\\,}jazdo\\\,clr na kźźdąz 3 grup) o charaklcrzc kulttrorrrrn. edukac\il\ln lub spofio\\o-rekreac}jnit1l do ustalenia z
poszczególnymi grupami. W jednodrrio\\1 ch §,arsllalaclr urjazdo\\]ch \\-ezlną raze]n udział wszvsc\ uczestnicy glupJ
warsztalowej tj, rodzicc zastępczv i iclr podopiccł,\l Za \,\arsztan \\\iazdo\ie uznajcll1} kazdcgo rodzaju wl,darzenie
krrltrrrorrc. edukacl.jne lub sporlorvo-rckrcacvine bilctorrane (rn.rrr lrrjazd do kirra. teatru. opeĄ. aquapafku. ogrodu
botanicznego. zoo. sali zaba\ł. parhl rozn\\ki. tlluzeutn. na kortccrl. rrrdarzenie rcgionilne lub lokalne itp.) Wl,konawca
jest zobowiązan1 do pokrycia lrszelkiclr kosztórr l\tiazailch z organizac|a \\-arsztatu \,\,\ iazdo\,vego tzn. kosztóry biletów

W

\łstępu. przejazdrr (trarrsporlu). ubezpieczenia NN\\ itp Wl,korrarrca zapcrrtlia takźe rv trakcie r,r,arsu.tató,tl,rłyjrrzdorł,l,ch
co najnliej t ciepły posilck. wodę B butclkach gazo\\i]nźi/llicgazo\\atlżl. sok rr btrtclcc. karrę. lrerbatę. ciastko np. pączek
cz_l,drozdzówka dla każdego Llczestnika W pr4padkrr \\arsltatu irr jazdoriego przckraczająccgo 8 godzilr, Wykonarłca
jest zobor,r,iązany zape\\lric dodatkorrr posilek regenenrjacr dla ka,l.dcgo uczestntka

Prowadzący:
Wvkonal,ca zaperrnia do przcprorradzeIria rrarsztatóli co lla_]lnniel j treIlerórr - spcclalrstóu posiadających rłl,kształcenie
rr1 ższe psl,cłrologiczne lrrb pcdagogiczne clraz dosrriirdczeltic tr prorradzeniu za.]ec z, osoballli rrrkluczonrtni społecznre
lub zagrozonr rrri rr},kluczeniern spolccznr rrr ( l trener prorr adzacr zalccia dla rodziIl lastepcz\ ch. dnrgi dla dzieci rr rr ieku
11-t7 lat oraz 3 dla dzieci do lat l(]l
oferl_v Wvkonarl,ca załacz-r C\" trencrórr oraz dokrrrneu§ pośriiltdcząacc Jego \\f ksztalccrric. W CV rrale4,ru,kazać
dośrviadczenie rr, prorr adzenlu \\ arsaató\\ /zajęc,'szkoleń z osobrrrlrr rr r kluczotrr tlri społecznie lń zagrozonl mi
rn kluczenieln spoleczl1\ lll

Do

Miejsce i salc szkoleniorr

e:

Warszta§ stacjonarnc nalen zorgltniz-orlać tta tcrcllie niasta Wschorra rr salaclr szkolctriorrrclr dostosorranrclr do
liczcbności rrskazanvclt grup Obrckt. na terenic którcgo beda odbrrrałr,się rrarsZaq stacjortarrlc rue porrinien posiadaĆ

sz_czcgólrrości architcklorucznr ch unicrnoz-litliajacr ch poruszanie się osób z
nicpcłnosprarvnościa, Jcślitakle posiada iralen-ie nskazac \\raz 1, podaniern sposobu ich likwidacji. Salc muszą b\-c
ogrzane dotemperatrrn pokojouej oraz posiadać stołr i krzesla" tabliccFlipchart z-kzulkami, flamastv-. ekrru. projektorz

baricr funkcjonalnl,clr. rr
rł,ejściclnrra

HDMI

Sale tllusz-a rnieć dostep do toaletr

Bufet szkoleniorr-1,:
Podczas kazdego z rr-arsztatórr_ Wrkonau,ca zapeltnia brrfet szkolcniorlr. r,t, skład którego lvejdzie. karla rozpuszczalltti
nicrozprtszczalna rrrielolra. lrerbata_ 3 rodząe ciastci... śrrrielanka do kalrr-. cukier. u oda gazowana i niegazorlana. 2 rodzaje
sokórr, cukierki, owoce. senł,etki lub ręcz,Ńk papr;erorr1. niezbednc nacn,nia orazkosz na śnrieci. Bufet szkolenioyl
nalez1, z,orgańzowac rv rnicjscu_ r,r któnn odbl,tra_la sie \\,arsztat\
Ubezpieczenie,

Wvkorral,ca zapervnienia ubezpieczenic \NW o r,vartości co rrajtnniej l0 §s złotvch podczas tnvania rvarsztatór,r,dla
kazdej osob1 biorącej rrdział rv warsztatac|t skierorłancj przez PCPR \\,e Wscho,tvie,
Ewaluacja:
t, Irzech warsztatów Wvkonarrca zobor.viąz.iur,v będzie do przepror,r,adzenia ankietl,erł,aluacr.jne1
poziotrr
zalożonęgo
celu rvarsztatólł,rr,śród pelnolctnich uczcstnikórr,.
badającej

Na zŃończenie kazdego

Po zakończenirr kazdego z lrz,ecll warsztató\ł Wvkonarrca będzie zobowiazail, rr, lcrtrrinie I-ł dni robocz\lch do
przedtożenia onginalóu list obecności uczestnikórł oraz sporządzenia rapońu końcorłego rrrr-z.ględniającego osiągllięcie
zaloż,onego celu \\,arsztatóu dla poszczególnyclr grup rrczestrrikórr,. u,lniki rukle§ erraluac,l,jrrej, wnioski trenerórv z
przeprowadzonych u,arsztatórl,. a takźe dostarczcnia dokunentacji fotograficznc.j na nośniku CD,D\aD.

Po zŃończeniu cl,klu rvszl,stkiclr 3 grup rłarsztatów_ W],konawca będzic zoborviązan) rl terminie 10 dni roboczl'ch, do
sporządzenia sprarvozdarria końcowego z, realiztlc_ii zadania. u\\,zględniajaccgo osiagniecie z.alozonlch celórl \\,arszlató\\.,
rłl.niki wszystkich ankiet erł a|uacyjnyclr oraz wnioski trenerórr z przeprowadzon1 ch rłarsztalólr,.

Ut{lA EII*§PEJ5KĄ
EURoPEJSKl
FUNDUsZ 5PoŁPCzNtY

POSTĘPOWANlJj 0 UDZIELENIIj ZAMoWIENIA NA 1lSŁUCl SPOŁE(]ZNE NR PCPR.230.5.2017
Wa rsztaty " Rodzic i dziecko"
dlą uczestników pro jektu pn, ,,Aktywna in te.qrac ja w Po,łiecie W.schowskinl

WYkonar''ca Zobo'tyiązany jcst do biezącego zgJasz,ania Zamarr iajacenru

na realizacię zadania

e\\

elrluźllnvch problernórv. ruogących mieć §pł}.\1,

Z Przebiegtl realizacji kżdr.ch zaięc §,arsztatowych Wl,konaryca zoboryiązanl,będzie do przedkładania Zamarłiaiącernu
tenninie 7 dni roboczvclr kopii lis§ obecnościrrczestnikórr biorąclch udział w zajęciach.

Wsclrorya_ dn. 08.()9 20l7r,

'v

frF,Tił,#i*;^,

u*,* auooaurrno
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a

rsz

t

o

Ly " Rodz.ic i dz.i ccl<o "

dla uczesLników projektu ptl ,,Aktywna integtacja w Powlecie Wschowskinl

Zttlqcntik łtr l do ogltlszaltia
(F orn u l tt tz ofertou, 1,,1

OF,ERTA NA USŁUGI SPOŁECZNE
pn. Warsźaty ,rRodzic i dziecko"
dla uczestników

pĄektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

Janiżej podpisany ,.,.
dzialajac tv inrieniLl i narzecz

(tirrrra i sicdziba Wvkonawcy)

Ustalam adrcs do korespondcncji

NIP:

....

Parlnercm u, konsorcirrrn ie

2.

od

rt

s],lz,llc9,1 i,](J\\) zc|),

.Telefon: .

rt,e

..

..,. Faks.

E-rnail:.

,iv]astrvm inticrriu / jako lidertv konsorc_jr_rrn zarządzalego

pr,/,c,1,'.

(nazrra lidera)*

st: ..

..

.

-

llpr:lpudL;tthrclklskteślLnluZunlu\Itdlq;)l1:na:tclfeńę:lo:cltole;tlusnlnltnllellltt)

ośr.riadczam (rnl,). żc zapoznalerrr się z, ogloszcrriern o zamórłicniu (ogloszenia) rrdostcprriorrym pr/.e7,
Zarnarviajacego" nic l,\,noszę do nicgo zaslrrcżei oraz,, że z,dobrlcrrl koniecz-nc inforrnacje potrzebrre do lt,łaŚcirvego
przJ,goto\

3.

utl1-1

REGON

1_ Składarn (nrr ) niniejszą ofenę

l..fliePoh.aót!ask|eślic

{j"',"l' lest otl

a

nia oferlr,.

Oświadczarn (rnl). źe zartrólvienic rrr,koltlltrr sarrtodzielnic bcz

przy rrdziale

podrrl,kgn2r,

\\
a5,, 1

udu.ialrr

podwykonawców*

l

zamówienie wykonam

rrastępu.jacvnt zakresie:

firrnr
(*iiepotEebnesktc,yLti:Lpl:_l,putlkttblctktłsArtślenia)/mul,iając|

tt:na:eII'lkonalcarlktlrltt:.łlóltclttil:amoJ:ttlntc)

ośrriadczarn (mv). że jestcślnr zrł iązani rriniejsztt oferta przez okres 30 dni od upll rłu ternritru skladarf a ofer1.

,ł

Ośrł,iadczarrr(rrl)_ ze posiadarrr uprlrrvnienia do rrl,konarlia okrcślorrej dzialalrrości lub cą'nności. jeże|i przePisl'
prał\a nakładają obolriązek icłr posiadania. posiadalll ryiedzę i dośrriadczenic oraz _jes(crn zdolrlv do rrlkonania
zarnór,r icnia lv sposób i tra rr aturrkach określonlch prz.el, Zamarr ralącego.

5

Oś1viadczanr (m1,).

6

że l, razic lwbrarlia

z przedstauioll,\lrt \\,zorem) rra

naszc1 ofcr§, zoborliaz,uje(n.,) się do za\\arcia umórł, (zgodnie
rrarurrkaclr okrcś|onvch i zarłar§clr rr-ogloszeniu oraz \\ lrriejsctl i terrninie okreŚlon1 ln

prz,ez Zatnaviającego
,7

.

oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treściąogłoszenia i zawartąumową, w szczególnoŚci
w terminach i wedfug cen w niej określonych.

8.
9.

oświadczam (my), iż nie uczestniczę

oświadczam (my),

ze

rv

jakiejkolwiek

irrrrej

ńożona oferta jest zgodna

z

ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

opisem przedmiotu zamówienia zawafiym

w

ogłoszeniu

i akhnln},Tni na dzień składania ofert odpowiednimi przepisami prawa.

10. Oświadczam,źjestem/ńe jestem maĘm lub średnimprzedsiębiorcą.

4niePotrrebneskeślić

11. oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem) i uwzględniłem w cenie
wszystkie uwarulkowanią mogące mieć upływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.
12. oferuję (my) realizację całego zamówienia za następującą

słownie:

cenę:

ofeĘ

.....złotych bruttoo w tym VAT: ......

"""""""""",
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WarszLaty " Rodzic i dziecl<o"
dla uczestników projektu pn,,Akty wna in Leg racjo w Powieci e Wschowski m

Kosztorganizacji\,,\,arsztatóll

dlaiednejz3grup\,varsztato\ryclrlł,vnosi:

w tym koszt organizacji \\arsztatórr
brullo. u lrIll VAT:

Koszt rrdziału jednego uczestnika

VAT:.........

l3.

w_vjazdow_vch dla jedne1

pro.|ektrr

\\ \\arsaataclr

Stosorrrrie do pobranego ogłoszenia oferuje organizacje
i"y}pelnlć l ptlpaJhłbrakulypelnieniaZamavi(iqćoLl|:tlcloferly ll:konul

Ll)

i

z 3 gnrp

... ....zlotvchbnrtto"w§,mVAT:

§-arsztatow}.ch

rrrnosi:

rrl,nosi:

...... zlotych

złotl,ch brutto, w tl,m

przeprorvadzenie warszlatólr,we Wsclrolie pod adreseln:

(nazwa inst5źucji, ulica, nr budynku, nr sali, piętro)

14. Sposób likwidacji barier architektonicznych w miejscu prowadzenia walsźatów stacjonarnych, jeśliwystępuje.:

Zalącznlkutli do ninrejszego formularza stanorviącymi integralną cz,eścofcrlr,

l) .
2l

.

3)

.

.....

są:

.

Miejscowośći data

\\_l,konarr

ca

pełnomocnik Wlkonawcy

[_UnUSRl€

UNiA

Warteeachedu

EU

K&
5K!

FUNDUSZ5pOŁĘ{ZNY

Pos,f ĘPOWANIE o UDZIELENIE ZAMoWIEN]A NA tJSŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 2,.](J 5 201,7
Warsztaty " Rodzic i t]ziecko "
dla uczestników pro jektu pn, ,,Aktywna inte.qrac ja w Powiecie ll{schotuskiln

Zalqcztili nr

2 do ogloszenia

(pieczęć urykonarvcy)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym ldzielanly pełnomocnictwa do działania w imieniu inarzecz,.

Luntgtnilzu'skoosobyprowadzącejdzralgos1l

ii,_irlhesuazrrazrtaplortailzorle1dztllahroścrlubfimlalslerizillaosobrprarrrle_1

i dokorrr u,ania nastepującyclr cz\ trności.
1) reprczentowania

i składarria ośliadczeń\\ postcpo\\anirr

o udzicłenie zarnór,r,ienia rra usltrgi spolcczne pn.

Warsztat1 ,,Rotlzic i tlziecko"
dla uczestnikóiv prqektrr pll. ..Akt\-\,vna intcgracja rl Po\\,iecie Wsclrorr skilu"

do uysokości odporviadająccj cenie ofeff\-.

2) podpisruania \\szelkich dokrrrnentórr zriiązanych z

poslępo\\,arriem

oferto$l clr oraz tllno\\J do rrl,sokości odpolviadalacc_i cenie ofeń\

Pelnomocrrictrr,a rrdzielan/r

okrcślonrn \\,pkt 1. rr Ntn dokumcntórt

:

wszelka koresDondencie na|eży kierować na adres:

(miejscowość i data)

Wykonarvca / pełnomocnik Wykonawcy

Lt*b
lĄart€

,

UNl& sU
FUNDUSZ

PoSTĘPOWANII.] o tJl)Zl],L.ENIE ZAN,Io\Ą/IENIA NA USŁtjCI SPoŁECZNE NR PCPR Z3o.5.z0I7

Warsztaty

"

Rodzic i dziecko''

dla uczestników projektu pn ,,Aktywna inLe,qracja w Powiecie Wschowsl<inl

Załqczttik ttr

-]

dcl tlgloszattia

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Ja

lMl

).

lliżcj podpisanrtlli)

działając rr irnienirr l

la

,,,,,,,,

rzec,z. ...,..,...
(peltra trazlra i adres \\'vkonari,cl)

w odpowiedzi na ogłoszenię o zamówieniu na usługi spdeczne pn:

Warsztaty ,,Rodzic i dziecko"
dla uczestników projektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

przedstawiarn(y) następujące informacje:

Lp

Opis przedmiotu usługi, w
tym wskazanie r ealŁacji
zadania dla osób
wykluczonych społecznie
Ilb zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
z podaniem liczby godzin
w

tematu
ar sztatów l zai ec/szkoleń

Podnliot_ lla rzecz którego rrlkcltrano
rtshtc,ę

Data wykonania

Wartośćwłkonarrei

usługi

rrsługi brrrtto

i

1

2

(nliąscorłości data)

Wykonawca

/

pełnomocnik Wykonawcy

Lubtłshie
warte aaehodu

Ul{t& EUBoPEJ§ł(A
IUBoPEJ5Ki

FUNDUs:5PoŁECżNY

PoSTĘPo\ĄANIE o tJl]ZIIj].]lNIE ZAMOWIEN]A NA tISł,UGI SPoŁECZNE NR PCPR 230.5.2017
W orsztaty " Rodz.ic i dziecko''
dIa uczestników projektu pn, ,,Aktywno integracja w Powiecie Wschowskim

Załącmik nr

WZÓRUMOWY nr ...

4

do ogłoszenia

t2017

na wykonanie zadania: Warsztaty,,Rodzic i dziecko"
dla uczestników projektu pn: ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"
zavłarta w dniu ... 20I'7r. we Wschońe (określana dalej jako: umowa) pomiędzy:

Powiatem Wschowskim

z

siedzlbą przy ul. Plac Kosynierów

lc,

67-400 Wschowa, reprezentowanym przez Zarząd

Pońatu, w imieniu którego dzińa na podstawie udżelonego Pełnomocnictwa:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie przy kontrasygnacie Pani

-Kierownik

Powiatu, zwany dalej jŃo Zamawiający,
a

REGON:

......, KRS:

.,

.....

z

siedziba
.

. reprezento\\ailą pr/,ę,/,

.

.

...

NlP:
.

zrranrIn

dale_j

Wykonawcą,

r,vspólrric zrt,anvmi dalej Stronirmi.

Zarrrauiitjilc1 i Wl,konalca okrcślani dalej odporricdnio jako: Strona / Stronr.
o następrrjacej trcści.

PREAMBUŁA

rł rtrnikrr przepror,l,adzonego przez Zamarviającc8o postępo\\ania o rrdzielenie
zarnówienia na rrsłrrgi spoleczne określonego rr art. 138o rrsta*_l l, dnia29 s§-cznia 2()()-ł r. Prarro zatnórvień publicznych
(tj Dz. U. z 2()I5 r.. poz. 2164 zę znl ) prr. Warsztatr, ,,Rodz,ic i dziecko" dla uczcstnikórr projektu prr: ..Aktvrvna
integrac_ja rl Porliecie Wschorrskirrr" (postęporranic rrrPCPR.2.]0 5"20t7)
Przcdmiotowa trno\\a zostaje zawarta

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem zamówienia jest zorgańzowanie i przeprowadzęnię zadańa pn. Warsźa§ ,,Rodzic i dziecko" dla
uczestników projektu pn. ,,Ak§wna integracja w Powiecie Wschowskim" w formie 3 gup warsztatowych.
Uczestnikami warsztatów będą rodzice zastępcry oraz ich podopieczni (tj. dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych oraz dzieci biologiczne). W 3 grupach warsztatowych będzie brało udział 66 uczestników projektu oraz
do 12 osób z otoczenia uczestników projekhr. Łącznle 78 osób. Warsztaty będą się odbywały w okresie od
pńdziemlka 2017 roku do września 2018 roku. Warszta§ będą prowadzone w formie warsźatów stacjonarnych oraz
jednodniowych warsztatów wyjazdowych. ). Szczegołowo przedmiot umowy został opisany w zńączńkll nr 1 do
umowy.

2

Celem warsziatów dla rodziców zastępczych będzie ich wsparcie prowadzące do ukształtowania prawidłowych
postaw rodzicielskich oraz wzmocnienie relacji rodzinnych i kompetencji wychowawczych, a także wskazanie
alternaĘwnych form spędzania czasu wolnego wspólnie z dńećmi. Celem warsźatów dla dzieci będzie m.in.
podniesienie samooceny oraz budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, nauki radzenia sobie z negatywnymi
emocjami oraz stresem, a tak:że rozwijanie umiejętnościinterpersonatnych.

§2
PRAWA I OBOWĘZKI STRON
1.

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowańa i przeprowadzenia warsztatów,
o których mowa w § 1 umowy, na warunkach i zgodnie z przedśawionym opisem przedmiotu zamówienia oraz
treścią złożonejprzez Wykonawcę ofeĘ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zŃącznk nr 1 do

UNle ćUńPEJsKA

tUROPEJ5Kl

FUNDUsZ 5pOŁECżNY

PoSTĘPOWAN]E o UDZIll1.1,]NtE ZAMOWIENIA NA USLL,Cl SPOŁECZN}, NR PCPR,2:-i0,5,2017
Ll/arsztaty " Rodzic i dzi ecko"
dla uczestników projektu pn. ,,AkLywna integracja w Powiecie Wschowskitll

umo\\f-.

2.

Stron_t,dopuszczają dokonanie znian w termillaclr realizacji umol\), ze względu na okol,iczności uniemozlilliające
realizację $,arsztaló\\ dla lr,iększościosób z grupl rr terminaclr przc\idzian)-ch \\ zamówieniu. a takl-e

jcżeli bedzie to niezbędne do wlaścirlego rłl,konania rrmowJ. Pgql1 zsze
dotl,czy w szczcgólności okoliczności rrraiacrch niejsce po 1.a\\arcitl umo\lf-i iest koniecznc dla prarrid|orrej
propono\\,arrym progralnie \\arsztatów,

realizacji uno\\

3.

\

.

Stronv doprrszcząą zmnicjsu.ęnie lub zrłiększenie licz.cbności poszczególnvch gnlp. prąr cz\m lączna liczba osób
uczestniczących w \\,arsztatach (78 osób) nic tllcgrrie zmiarue.

-l. Wvkonarvca zoborłiązuje się rrl,konać przcdlrriot ulllo\\T z
i profesjonalnego charakteru r,q,konl,rvanej działalnościgospodarczęi z

tl\\

zglednieniern rrzrlcżlte.j starzuutości

\\lrkorz_v-stanienr najnowszych metod oraz

teclurik dl-daktr-cznvclr.

5.

Warsztatv zostaną z.rcalizowana

uc Wsclrorrie

Wl konarr,ca jcs1 uprawionv lra podsta\ł ic odrębrrego

pod

adrcscnr

tllulu

prarr

...

do korzvstania z którego

nego Wr konarvca ośrviadcza, zc obickt icst doslępn,v
i przecirrpożaro\\,e oraz irrrre ustalone i

dla osób niepelnosprarvnych. a takźe spelŃa rrszlstkie rtorlnr sltttilltrnc
w],magane na podstallie obowiązujących

6.

rł t1 ttl zakresie przepisórr prarra

Wvkonawca ośr,r,iadcza. ze dokona koniecznl.ch rcz-cmacji
których mowa \\, przedrrriocie ulno\\\,,

ioplat rr-celu realizacji rrarszlatólv rł_l,jazdołlclr. o

'7. Wl,konalvca oś.wiadcza_że dvsponuje osobalxi grraralltrrjacvrni nalezrla realizację przcdmiotu umo\\\.
\\ szczcgóhlości kadrą posiadającą odporliednie dośrriadczenie i krralilrkacje, które zostah,określone \\,ogłoszeniu o
zarnórvienirr.

8.

Wrkonarrca z?\vr7,e narzęoL uczestrukó\\, u,arsztatórr Lllllo\\] ubczpicczcrria nzvk rr,skazanvclr rr opisie przednriotu
i opłaci rrvrrikające z lriclr składki. a lrastępnie przckaze Zanarriająccnu. na_jpóźnicj na 2 dni przed
rozpoczęcien rrarsztató,tv. polisę rvraz z ogólnl,mi rrantŃatrri urrrórr Ńezpieczenia rr h,m zakresic

urno\\\

9.

Wvkonawca zoborviEzanl,iest do pro\\,adzenia list obccności z zajec rrarsztatorrrch na rłzoraclt Zanuuiającego oraz
przcprou,adzenia ankiclr ervalrracr jncj badaiącei poziotlr zalożonego celu \\ arsztatórr rr śród pelno|etrriclr ttczestnikórv
na zakończcnic kazdego l, Irzecll uarsztatórr Po zakoriczenru kazdcgo z lrzecll rrarsZatów Wvkonawca będzic
zobowiązany r,r terrninie l;ł dni roboczl,ch do przedłozenia on,ginalorr list obecności uczestników oraz sporz,ąd,l,cnla
rapofiu końcorvego Llwzględniiljtlcego osiągnięcie założonegocelrr rrarsztatów dlaposzczególnl,ch grup uczestrrików,
lrłniki ankiclr erł,aluaq_jncj. wnioski trenera z przeprorradzonclr rrarsztatórł-. a takze dostarczenia dokurnentacji
fotograficznej na nośniktlCD/DVD \tra7, z dokttttletrletn rozliczeniorr-o-księgorł_lrrr. Po zakoriczeńu c\,-klu
rrszrslkich 3 gnrp rvarsztalóvr,, Wykonarvca będzie zoborriazanr rl terrninie t0 dni robocz1 ch. do sporządzenra
sprarrozdania końcor,vego z rellizacii zadania_ urvzględniajacego osiagnięcię zalozonych celórr rvarsztatól,. rn,niki
szr stkiclr arrkiet er,r,alutrcvjnych oraz rr nioski z przeprorr adzonr clr rr arsztatów.

rr

l0. h-konarłca zobo\\iazarrr iest do biezącego zglaszllnia Zarnarviaiącetrru ervcntrnlrrvch problemów, mogących miec
lr,plyrł, na realizację zadania

ll. Z
rr

ch zajęć $,arsltato\\],clt W_vkonarr,ca zobol iązan1 będzie do przedkładarria
7 dni robocą,ch kopii lis§,obecności uczestnikó\\,biorąc1 ch udział u,zaj9ciach

przebiegu realizacji kazdr

Zamarviającclrru

lr

tcrtrrinie

arsztatowTch

12. Wr,korrarrca

pollierza rrlkonanie częścizarrrórł,ienia podllkonawcom. 1llko \\i zakresie

zgodnyrn

z oś\\iadczcnicln złozontrn w ofcrcic.
13. Wrkonauica zobo\!,iazan1

jest do przl,gototl,ania lrarmono!]rat[u zajcc dla każdej z 3 grup warsaato\\l,clr. z

podanierrr adresu zajęc. terrninr_r i iclr godzirr_ a takze rvskazanienl rodzaju rrarsztatórr rrl.jazdorrl'ch oraz przedłozenia
go Zamarriającemu ru tcrminie trz,cclr dni przcd rozpoczęcicln warsztatów l każdej grupie §arszlatorvej, W\konarrca

zoborviazujc się niezrł,locznie inforrno\\,ac Zarna\\ia.jącego
rł,arsztatorrr clr.

o

rlszelkiclr znianaclr

w

harmonograrnic zajęc

6 Eti§J3ffn,.
Rigionatny
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W a

rszt

14. Upor.,aznieni pr.r_edstaryicicle Zamarriającego lrralźl pra\\o do dokon\,rł,ania kontroli lr,l'konrrrattia trmorrl
15. Zarnarlia_jąq z-oborviązuje sic do:

)

l

2)

dostarczenia M,korra.lł cr przed rozpoczęcicln $ arsztatÓ\\

kazrt rrczeStrrikórr

rt r

:

Iojalnej wspólprac1 z W_l,kotlalvca rv cclrr jak na.|lepszcgo rrl,korrania tlll1o\\\,

§3
WYNAGRODZENIE

l

Stron] zgodnie ustaląą. zc Wrkonarrcv za trlkonanie caloŚci przedrrriotrr tll1lo\\\-okrcŚlonego \\ \s 1 prz)'§ługuie
./100 brutto), PrZ\ Zastosowanru
zlot_vch brutto (slorrnie:
w_v-nagrodzenie rr- lączne.j n,l,sokości:
przepisórr.
starr ki podatku VAT ustalorrcj na poclstalr lc oborr iązulłlcvclr rr tr tn zakresic

2.

Koszt udziału jednego uczestnika projcktu \\ \\arsztatźlclr lrt-nosi: .., zlotrclr bnrtlo (slorrrrie: ... zlotYch .../I00) Prz1'
zastosorr aniu starr ki podatkrr VAT ustalonej na podstarr ic oborr iltzr|acr ch rr tl tn zakresie PrzePisórł'.

3.

Koszt organizacii rrarsztatu dla ierlnej z 3 grup rrarszt:ttorr-l,ch rrl-nosi: ,.........zIotl'ch brutto (słorrnie.
z.lo§ch ./l0()) przr zastosortanilt starrki podatku VAT ustalorrcj rra podstarrie oborłiąz.ująclch w tlrn zakresic
przeptsóu,.

-ł.

Fakturę tralezr ur stalr-ić rv następrr.ląc1 sposób.
I

)

Nabvrr ca: Porr iat Wschorł ski ul. Plac Kos1 nieróu

l

c. 67--10() Wsclrorr a.

NIP.925l88ź]370

2) oclbiorca: Porliatorre Cctltrutn Ponroc\ Rodzinie.

ul

Plac Kost,nierótr lc.67-400 WSChOrra

§{
\łARUNI(I PŁATNOŚCI

.
ż.

Wr-konarłca ośuiadcza.),c ięst l ruc jest płatnikieln podatku od tolrarólł i usłrrg (VAT)

3.

Zarrralriając_r,zapłaci Wl.konarrcl,rr1 nagrodzeruc 11 nlkąące

l

,
1.

Zarrrarriająq- ośuiadcztt. zc nie _jest platnikienr podatku od torr-arórt,i rrslug (VAT)
do rłTstarYiania faktun VAT / raclrunku bez, podpisu Zirrnar,r,iającego

z

i

rrPorł'aŻrria Wl'korrar|ce

l

tlnorrl,na podstarrie częŚciorq'ch
fŃtr VAT / rachunkór.r ul,stirrlionyc\,1 przez, Wl,konarłcę. po zakoriczeniu każdego z |rzęch rtarsztatólr. rt'
rrl.sokości określonej \\, \\ 3 ust. 3. Do faklun VAT / rachunku Wykonar,ł,ca dolacą- dokr.rttrent1, okreŚlone r,r
rozliczenia realiz,acji zadania i rłvplatr rrynagrodzenia.
§ 2 pkt. 9 ńniejszej umo\\ v starrorł iące podstarvę do
s\

3 ust.

Zamaryiająq,rł1 placi Wykonarrcv4Ooń kwot1,_ o której lnowa w § 3 rtst.3. na organizacię kaŻdego z 3
kazdej z.3
rłarsztatóu,. ry forn-rie zaliczki, w ciągu l-t dni od przeprorladzenia pierus:ł,ch zaiec \\'arszla1o$Jclr w
grup § arsztatorr1 ch.

5.

Podstar,a rrl,staryicnia laktul.VAT / racłrunku będzie rvłaścirvervykonanic przedrrriotu unlo\\\'(częŚciorre)
potr.lierdzonc na piśmieprzel, Zalnasliającego Wl,konarrca.iest zobolviąz.anv do rr1 starł'ienia ZamarYiająccmu

faktun VA] / raclrrrnku nie pózniej niż rr terrlrinic l0 dni od drria potrł,ierdzoncgo
rtykonania (częściorł,ego)umovr

6.
1.

faktun VAT/ rachrurku szl'bcicj niz rv terlninie

5,

Ztlpłatarrastąpi rr- tcrminie 3() dni od clnia otrn,rrrania taknrn
na rachurrek

8.

.

Zamarviajac1, Inozc lrezrrać W_t,konarvcę do przedłozcu.ia
określortl lll \Ą ust.

ptzę7, Zarnarł'iająccgo

bankolr w_vkonarvc] wskazan

rra faktrrrze

vAT

VAT

/ raclrunl,1r prze7, Zamawiajtlcego. przelcrł'em

/ rachunku,

Za tertrin zapła§ prą jmuje się datę obciążenia raclrurtkrr Zamawia.jlcego

on,u

uńor*r.*u
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9

W Prąpadku błędnic podanego na faklurze VAT /

10

W prąpadku rrrstarrienia faklur_l, VAT. Wrkonarrca jcst z.obolł,,iąz.alrr oddziclrue rlskazać na fakturzc VAT
clernenĘ z.atnórvienia co do klón,ch wystąpił i zostal naliczorrv podatek VAT oraz clemen§ zamórł,icnia
zrvolnione z podalkrr VAT.

z

raclrrurktt nllmeru konta. kosz§, zu,iazane
przelcrru (kosztv rnanipulacyjne). któnnri bank obciąn Zarnar,riającego pokryje W.vkotlarrca.

dokonaniem

§5
OSOBY ODPOWIEDZLĄLN E ZA VI/YKON ANl E UMOWY
Osobarrri odPor,vicdzialnrrni za korrtakt przv rrl,konanitt utnotrl oraz prorladzenie biezacej rvspółpracv i konsultacji są:

l)
2)

ze stroll\ Zamawia.jąccgo, ...
ze stron\ Wr.konarlc.l:

§6
ODSTĄPIEN|E OD UMOWY

1.

OPrócz rłypadkórr rrrrnienionl,ch

odstąpienia od rulo\\T u, n astęprrj acvclt

1)

s1-.

1,1

przepisach kodeksrr cl,rrilnego Zarnartiającenu przysługrrjc pra\\o

|,uacj

a

clt.

w razic istotllei ztnian1'okoliczności polrodujacej. ze rrlkonanie ullro\Ą,T nię lę;ł rv interesie publicznyn. czego
niemoznabl'łoprzellidzieĆrlchrvilizarvarciaLullo\\_\,. lubda|szelr_l,konrrranieLrmo\l\ moż,cz,agro.z,icistoltrcnu
interesorr i bezpieczeństrra państwa lub bezpiecz.clislrrrr ptrblicznemtt:

2) gd1, zostanie ogloszona upadlośclub liku idacia Wlkonarr cr .
3) gd]" zostanie u,_t dany pra\\,oll]ocnl nakaz, nięcia mlrjatkrr Wr korrarr c1. niezbędrrcgo do w"vkonarria umo\\l,
4) gdl Wykonarrca nie rozpocz,nie rr,r'konvlvania tlltlo\\f,zgodnie z podauvmi rr niej ternrinarrri lub nie wykonana
:

któregokolrriek z lvarsztatólr 1Ń rł,r"kona któn,kolrriek z rvarszlalórv r,r,sposób rfczgodrr_l z opisctn przednriottl
u111o\\,\

5)

:

rv prąvpadku braku rcalizacji zarnórvierria zgodnic z przedmiotem z,amórr,ienia stanowiącl,m2alącznlk nr 1 do
Ll11lo\\li

6)

wPr:rłPadku brakrr Środkórr'filtansorrT'clr.

czego Zarrrarł,ia_jącl,nie rrrógł przerridziec

u clrl,ili

zarvierartia umo\\\,.

Zanarlia|ącr-lnozc odstąpiĆ od unorrl rr lcrlninie 3() dni od drria porrzięcia uiadorności o lr/rr okolicznościach.
OdstąPienie od ttnlotrr portiItlto nastąpić r,r fornric piselnne_j pod rygorenr nieryażnościiporyinno zarł,ierać

rrzasadnienie

2.

Strorrv mogą \\' kaźdr,rn czasie rozrriązać utuorrę za porozumlelllen stron.

§7
KARY UMOWNE

l

Wvkonalvca zaplaci Zattlarr iającemtr karę Lullo\\
l

)

za rrierłvkonanie rr tenrritric danego warsztatu

11ą

-

rr następr|ącr clr rrrpadkaclr i rłr,sokościaclr:
I0 % rr,_rnagrodzcllia brutto określonego rr § 3 ust.

2) za odstąpicrrie od umo\\y prl,ez, Zaltalriiljącego z pr^cż\n okrcślonvclr rr, § 6 rrst.
rr rłf,sokości100% lrr-nagrodzenia brutto określonego \\/ § 3 trst. l ulnolrr2.

Kan

3 W

l

l

pkt 2

utnouy:

-

_5

umowy.

Luno\\,ne nie rlvkluczają moźlirlościdochodzcnia odszkoclorr-artia na zasadaclr ogólnych.

Przvpadku niedotrzltnania prz,ez Zamauia_jącego termirrtt p|atności, Wr-konarrcl-prn-słrrgrrjc prarvo naliczenia

UNiA FUnoPEJsK.ą
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WorszLOLy " llotlzic i dziccko"

dla uczesLników praiektu pn ,,Aku)wna integracjo w Powiecie Wschowskinl

odsetek od dal} \1\nagalności zoborriazania.

4 Wr,'konawca oŚ\\'iadcza. zc \\J,raza zgode m potrllccllie \\ rozrunicniu arl. .ł98 i ]99 kodeksu c]\\ilnego karv umol,lle_j rr
\\l sokoŚci określone_; \\, ust. l
trirlie_jszego parlgrafu Jednoczcśnic Wlkonarł,ca ośrliadcza.
ze polłłzszenic zostało z.Ioż,ole pod \łph,\errl blcdr"r. arri nie jesl obarczone jakąkolrviek inną wada ośrliaćlczenia rtoli
skrr&ującąiej rrierraźrrością.Zarnalriającv ośr,viadc,/,źl.ż,c\\f stawi Wykonarrcr, llote \\,terrrrittie 2l dni od dnia dokolrallia
potrąccnia zarvierającą szczcgólowe naliczenie kart ruttolvnej rl przrpadku zaistnierria s1 trracji. o którcj mo\l,źl \\ ust. l
niniejszcgo paragraltl. Kara określona w ust 1 pkt t lriniejszego paragrafu nie trra zastosor,vania. gdv opózrrietlic rrlnika z

działarria sih, rłl,zszei.

§tl
PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCl

Na

podstalvie ar1

rr icrz._l,tc

l

_5()9

inast. k.c. Wlkotra\\ca nie rnoze bcz

nościrłr n kaj ąclclr z ńni
i

WYNIKAJĄCYCH Z [IMOWY

ej

sz.ej ulllo\\ \

zgod-r,Zanarriajacego przerrieśc na osobę trzecią

.

§9
POSTANOWIENLĄ KOŃCOWE

l.

Wszelkie znriarr1 lub uzupelnicnia unowy

lł,_l nTagają

zachorł,ania formv pisctrrrrej pod n,gorem nierr ażności.

2,. Zalącznlki rłł,rniclrionc tr-treści umo\\_\ stanowiaiel ilrtegralną część

3 W

sprarlach nie uregu1o\\an,ch utnorla stosrrje sie odporłiednio przepisy Kodeksu cvrlilncgo ora7

Lrsta\\r,

Prarr o zamóllień publicznr ch

4. W

przlpadkrr zaistnienia sporórł tr1,1likającr,cll l, rcalizacji rlinie.jszej tlmo\\_\. stroil, \\ picnr-szej kolejności będa
rozwiązł,u-ałyje rr drodzc d|lrstronlr\ch rrcqociacji. a rr razie nie dojścia do porozrrmienia. rozstrn-gać bedzie sąd
rłłaścirł,l,
dla siedzibr Zamarriaiace8o.

5.

Urrrorvę sporzadzolro

lł trzech

jednobrz-trfącvch cgzemplazaclr. r.r,jednl,m egzelnpltuzll dla W1,-konau,gy

d|a Zamar,r,iającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:

i tr

dr,vóch

tJl{iAEU

r*_--

FuNDusz l

1

l

-:::_".,

I

PoST}łPoWAN]EotIl)ZlELENlF] ZAMo\jVIENlA NAUSŁUG] SPoŁt]CZNE NR PCPR2:]o52017
dla uczestników

pro

W arsztaty " Rodzic i dziecko"
jektu pn ,,Aktylvna integracja w Powiecie Wschowskim

do (-ltttlr.l,

nr

Zalqcznik

)l,vlionanie zadania
pn: II'arsztotv ,,Rotlzic i dziet:lro"
.11cr

przedmiot zamówienia
przeprowadzenie zadalia pn, Warsztary ,,Rodzic i dziecko" dla
uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" w formie 3 gruP warsztatowYch. Uczestnikami
warsztatów będą roozice zaswczy oraz ich podopieczni (tj. dzieci umieszczone w rodzinach zastęPczYch oraz dzieci
biologiczne). w s g-pach warsztatowych będzie brało udział 66 uczestników projektu oraz do 12 osób Z otoczeńa
,r.re.toikór" projektu. Łączrlle 78 osób. Warsźa§ będą się odbywały w okresie odpaŻdziernlka})I'7 roku do wrzeŚnia
2018 roku. Walsztaty będą prowadzone w formie warsztatów stacjonamych oraz jednodniowych warsztatów
przedmiotem zamówienia jest zorgallzowanie

i

wyjazdowych.

W każdej grupie warsztrtowej, zajęcia warsztatowe stacjonarne będą prowadzone osobno dla rodzin zastęPczYch i osobno
dla podopńcznych ilw rodzin tj. dzieci, Dla dzieci zajęcia warsztatowe stacjonarne prowadzone będą osobno w dwóch
grupactr wiekowych (I grupa dzieci do 10 lat, II grupa dzieci w wreku 11-17 lat). W kżdej z3 grup warsztatowych
Órganizowane będą wspólne dla rodzin zaśępczych i ich podopiecznychwarsztaq rłryjazdowe.

Zajęciawarsztatowestacjonarnebędąobejmowały5spotkńpo3godziny(tj.5spo&ńx3h=15hdlakażdejgruPy

ucŻÓstnlków warsztatów). W kżdej z trzęch grup warcztatowych nateĘ zotganizowaĆ łączńe 45 h (lh = 60 minuO
po 15 h dla kazdej grupy dzieci) oraz 5 wspólnych
warsz1atów stacjonarnych (tj 15 h dla rodzin zastępczych
jednodniowych warsztatów wyjazdowych dla rodziców z dziećmi. Łączńe w ramach Przedmiotu zamówienia WYkonawca
przeprowadzi 135 godzin zajęćwarsńatovrych stacjonarnychoraz 15 jednodniowych warsztatów wyjazdowych.

i

Celęm warsztatów dla rodziców zastępczych będzie ich wsparcie prowadzące do ukształtowania PrawidłowYch Postaw
rodzicielskich oraz wzmocnienie relacji rodzinrrych i kompetencji wychowa-wczych, a tabze wskazanie alternatYwnYch
form spędzania czagJ wolnego wspólnie z dziećmi, W ramach zadanla przeprowadzone zostaną warsztaty podnoszące
t<ompeiarcje opiekuńczo - wychowawcze rodziców, mające na celu zwiększenie ich umiejętności opiekuńczo *ycńo*a*crych oraz eliminowanie zachowańniepoządanych i doskonalenie systemu wychowawczego.
nóaziny zastępczebędą miaĘ mozliwośćutworzenia grupy samopomocowej. Grupa moze być środkiem prowadzącym do
poszerzenia *i.dry na temat wychow}rłania dzięcka przez wspólną wymianę doświadczeń, wzajemną Pomoc w
rozwiązywaniu problemów i mo§rłację do niesienia pomocy lnnym.
Celemwarsztatów dla dzieci będzie m.in. podniesienie samooceny oraz budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartoŚci,
rrauki radzenia sobie z negatywnyrrri emocjami oraz stresem, atakżę rozwijanie umiejętnoŚci interPersonalnYch. W gruPie
dzieci w wieku do lat 10 warszta§ prowadzone będą w formie zajęĆ terapeutyczno-animaryjnych.

W temaĘce warsztatów naleĘ uwzględnić równiez tŃje zagadnienia jŃ: nowe media a profilaktyka, uzaleznienia od
gier komputerowych, e-narkotyki, cyberprzemoc, samobójstwa wśród młodzieĘ, serwisy społecznoŚciowe - szanse czy
zagrożeńaiĘ.
Terminy organizacji warsztatów, liczebnośći podzial grup:
Wykonawca zorgalizlje warsztaty stacjonarne oraz jednodniowe warsztaty wyjazdowe dla
naĘpujących terminach:

3 gruP

uczestników w

I GRLIPA:

. paździerńk2017

roku

-

rnarzec 2018 roku. W warsżatach weźmie ńział25 osób, w §T n:

- 9 rodziców zastępczych,

-

16

podopiecznych

ilw

rodzin w wieku 6-I'7 |at (w tym 8 dzieci w wieku II,I7 lat,8 dzieci w wieku do 10 lat).
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NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.230.5.2017

dlauczestnikówo,",,{,:;:,::?;::Y,:;:::ż;:o*po*i",i,wschowskim
II GRUPA:

'

pńdńemlk2017 roku - marca 2018 roku, W warsztatach wezmą ltdńń32 osoby, w tym:

-

15

rodziców zastępczych,

-

17

podopiecznych wiw rodzinw wieku 6-17 lat (w tym 12 dzieci w wieku II-I7 lat, 5 dzieci w wieku do 10 lat),

III GRUPA:

'

2018 roku. W warsźatach weźmie ńzial 2I osób. Podział uczestrrików warsźatów według
wieku zostańe podarry przed planowan},m terminem przeprowadzeńa warsźatów.

malzec 2018 roku

- wzesień

Wykonawca przeiloży Zamawiającemu harmonogram zajęć warsztatowych stacjonarnych i wyjazdowych dla
poszczególnych grup w terminie 3 dni roboczych od ich planowego rozpoczęcia orazbędzie fuformował niezwłoczńe
Zamawiającego o wszelkich jego zmiarr,ach za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail na adres: pcprwschowa@o2.p|.
Ostateczny harmonogram warsztatów zostanie ustalony
Zamańającemu w terminie 3 dni roboczych.

z

gruparni na pierwszych zajęciach warsztatowych

i

przekazarty

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczebnościposzczególnych grup, jednak łącnaliczba
osób uczestniczących w warsztatach (78 osób) nie ulegnie zmianie. Zarrawiający zaslIzega sobie również możliwość
zmtany terminów warsztatów z poszczególnymi grupami.
T'orma prowadzenia warsźatów stacjonarnych:

Warsztaty naleĘ prowadzić w formie akĘwnych zajęć z uczestnikami, pr4, wykorzystaniu gier, zabaw animująrych,
scenek. Wykonawca jest zobowiązany zapewńć materiĄ szkoleniowe dla uczestników warsztatów. Na koniec kżdego
warsztafu prowadzący prowadzi 15 minutową sesję Feedback. W razie konieczności na zajęcia tnleĘ zaprosić ekspertów
czy gościnp, lekarz, prawnik, dietetyk ię.
Warsztaty wyjazdowe:

W ramach realizacji zadarm Wykonawca zapewnia 15 jednodniowych warsztatów wyjazdowych (po 5 warsztatów
wyjazdowych na kńdą z 3 g"ltp) o charakterze kulturowym, edukacyjnym lub sportowo-rekreacyjnym do ustaleńa z
poszczególnymi grupami. W jednodniowych warsztatach wyjazdowych wezmą razem ltdział wszyscy uczestnicy grupy
warsztatowej tj. rodzice zaśępczyi ich podopieczń. Za warsztaty wyjazdowe uznajemy każdego rodzajl wydarzenie
kulturowe, edukacyjne lub sportowo-rekreacyjne biletowane (m.in. wyjazd do kina, teatrą opery, aquaparką ogrodu
botanicznego, zoo, sali zabaw, parku rozrywki, muzeum, na koncert, wydarzenie regionalne lub lokalne Ę.) Wykonawca
jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z orguizacją warsztatu wyjazdowego żn. kosźów biletów
wstępu, przejazdll (tnnsportu), ubezpieczeńa NNW iĘ. Wykonawca zapewŃa także w trakcie warsztatów wyjazdowych
co najmniej 1 ciepły posiłek, wodę w butelkach gazowaną/rllegazowaną, sok w butelce, kawę, herbatę, ciastko np. pączek

czy drożdżówka dla kużdego uczestnika. W przypadku warsztatu wyjazdowego przeklaczającego 8 godzin, Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić doda&owy posiłek regenerujący dla kżdego uczestnika.
Prowadzący:

Wykonawca zapewnia do przeprowadzenia warsztatów co najmniej 3 trenerów - specjalistów posiadających wykształcenie
Wższę psychologiczne lub pedagogiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami wykluczonymi społecznie
lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym (l trener prowadząry zajęcia dla rodzin zastępcrych, drugi dla dżeci w wieku
11-17 lat oraz3 dla dzieci do lat 10).

MĘsce i

sale szkoleniowe:

Warszta§ stacjonarne nalezy zorganizować na terenie miasta Wschowa w salach szkoleniowych dostosowanych do
liczebnoŚci wskazanych grup.

barier funkcjonatnych,

w

ObieĘ na terenie którego będą odbywały się warsztaty stacjonarne nie powinien posiadać
szczególności architektonicznych uniemożliwiająrych poruszanie się osób z

PoSTĘPo\ĄANlE o I]l)Z]]jI-ENIE ZA]u(,\Ą/]ENIA NA LJSLt](;I SPoł,]lCZNE NR P(]Pl].,230 5 2()17
dla uczestniktitu

,,","[ł'rY',"^|i":i,Y';,::::Z;:|,i po,,i",i"

wschotuskim

niepelnosprarrnością. Jeślitakic posiada nalez_t je lvskazac \\-ra;/, z podanierlr sposobu iclr liklriclacii. Sale mttszą br,c
ogrzane do tctnperatun pokojowej oraz posiad.lĆ stolr i krzesla. tablice Flipclrart z kańkanri_ flamastn-. ekran. projektor z
rve_jściemna HDM]. Sale rnrrsza lrricć dostęp do toaletr.
Bul'et szkoleniorv1,:
Podczas kaźdego z rrarsztatórr,. Wlkolrarvca zapcrł,nia bulct sz.kolcniorł1,. .lv sklad którego u-eidzie, karva rozpuszcl1lllai
ńerozPtlsz,czalna rnielorra. herbata. 3 rodząe ciastek. śrlrietanka do karrr. cukier. rvoda gazorrana ilricgazorrana, 2 rodzaie
soków, cukierki. o\\roce. senrctki lrrb ręczrrik papierorrr. niezbędrre naczlnia oraz. kosz na śrnieci. Bu_let szkoleniorrt
nalezr zorganizorlac rl nliejscu. rr klónn odblrrll ją się rrlrsz.llt§,.

Ubezpieczenic.
Wrkonart'ca zaPerrnienia ubezpieczcnie NNW o warloŚci co nitjmnic1 t0 tvs. zlotrch podczas tnrania rrarsztttlórł,dla
każdej osoby biorące_j udz,ial rv rł,arszlataclr skierorrarrej pru.cz PCPR rrc Wschorrie.
Ewaluacjir:
Na zakoliczenre każdego z, Irz.ccll rł'arszlatórr Wrkortarrca zobo'riązalrl będzic do przcprorvadzeŃa aŃien crralrracr.lrre1

badające.i poziom założorrcgo celu rrarsztatóu,rr,śród pelnoletnich uczcstrrikólr,.

Po zakończ.cruu krŻdego z lrl,ech warszlatórr Wrkonarvca bcdzie zoborriązany l terrninie l_ł dni roboczr-ch do
Prz,edloŻeńa on'ginałórr list obccnoŚci uczcstnikóu oraz sporządzcnia raporftr końcorr,ego urrzgledniającego osiągllięcie
załozorrego celu rrarsztatóu dla poszczególnr,ch grrrp uczcstrrikórr. ul,niki ankielr crralttacr jne1. unioski trenerórr z
PrzePror.'adzon_l,ch r,varsztatórr. a takzc dostarczenia doktrlnentac_ji fotograficzne_j na nośniku CD/DVD.
Po zakoticzenirr qklrr wszl'stkich 3 gnrp ltarsztalórł. Wl,konarvca będzie zoboryiązanr rr tcrrninie l() dni robocz.r.ch. do
sPorządzcnia sPrawozdalia końcorvego z realtzacji zadania. urr z,gledlriaj:lcego osiągnięcie załozonr clt celórt rr arsztatórr.
rłl'niki u szlstkiclr ankict er,valtracljn1 ch oraz lt,nioski trenerów z przeprou,adzonr clr rr arsztatóry

Wl'k6r'ur'.o zobor.viązanr'_jcst do biczącego zglaszania Zarnalviającenlrt errcntrtalrrych problernórt. trrogacr,ch rniec rypłl,rł,

na realizacię zadania.

ZPrzebicgtl, realizacii kazdvch zajęĆ rvarsztalorrlclr Wvkonarrca zoborviązan1 będzie do przedkładania Zamarriającclnu rr
tennitrie 7 dni roboczyclr kopii listr- obecnościrrczcstnikórr biorącr.clt lrclzial rł zajęciach.

PoSTĘPoWANlli o UDZlELENIE ZAN,IoWIF]NlA NA tJSŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR,230,5,2017
WarsztaLy " l{otlzic i dziecko"
dla uczestników projektu pll ,,Aktywna inte,qracja w Powiecie Wschowskinl

Załqcznik nr 5 do ogłoszenia

UMoWA

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zalvartawdniu

.....20I'7

r.we'Wschowie między Powiatem Wschowskim z siedzlbą przy ul. Plac
przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego dziŃa na podstawie

Kosynierów Ic, 67-400 Wschowa, reprezentowanym

-

udzielonego Pełnomocnictwa:
Wschowie przy kontrasygnacie Pani

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
- Skarbnika, zwanym dalej Zlecającym

a

.......I(RS: ...

.

.,

reprezento\\ana

NIP:

,, z sredziblt
przc7

.

RECON:

/\\an\rrr dalci Wvl<onau,cą,

rvspólnie zrvanr tni dalei Slronarni.

Strorrr zarricrają niniejsza Urtlorrę o potł,ierzeniu przet\larzźulia danvch osobo\\ach L]a rzecz rcalizacji projektrr pn.
..Aktyrvna irrtcgracja rr Porliecie Wsclrouskiln". rrspółfinanso\\arrego zc środkórl Europejskiego Ftlndtrsztl Społecznego rt
ralnach: Regionalrrego Progratlttl Operaqjnego Lubuskię 2()20 u ranraclr: Osi prioryrctorrcj 7. Rórrrrorraga Spolcczna.
Działanie 7 2 Programvaktlrrnc_j illtegracii realizorlarte przczpolliato\\e centraponroc\ rodzinie_ zrrancj dale.j Urnorrą o
nastepu.laccj 1rcści:

s\l

uz\le u

niniejsu.ej ttnrorvie określcnia ozneczaja.

l) ustau,a - ustawę zdńaż9 sicrpnia

199'7

r

o oc|rrolric darrl-ch osobouvch (t.i. Dz, U.

z2016pol,

()22),.

2) rozporządz,ęnie - ro,r,porządzenie Minislra Sprarv Werrlretrznrcłl i Adminrstrac.ji z. dnia 29 krrictnia 200-1 r. w sprarrie
dokurrrentacji przellarzania danr,c|r osobor,q,clr oraz rrartlrr]<óu technicznvclr i organizacr 1nr ch. jakirn pou,ilurt,
odpor,viadac urzadzctlizt i s1 stelrr1 inforrrratvczne slrrżące do przetrrarzania danr ch osoborr l clr (Dz. U. Nr t00. poz 102J):
3) danc osoborre - dane osobo\,\e. \\ rozt.llnieniu rtstarrr.

przez Wl,kolla\\cę \\ cclu \\lkonania

unlortr

..

do1)

czilce uczestrrikórv projektrr. które rrrusza b) c przctrłarzanc

,,.z dlria ,

.,

narzeczrealizacji projektu.

-ł) adrniństrator danych osobo\1,ch - Inslr tucia Zarz,adz,ająca dla Rcgionalrrego Prograrnrr Operacl,jncgo Lubuskie 2020. U

Mirrister Rozrr

o.jtr.

_5) przetruarzanie danvc|r osoborrrclr - jakickohvick operacje ttlkonvtvanc rra danl,ch osoborrl,ch. takie jak zbieranie.
utnłalanie. przecholrl.rł anic. opracoru,rr ltttic. zrrrienianie. t|dostępnianie i rtsurł,allie. w, zakresie niezbędnym do

pror,radzenia sprarlozdal,vczości. rnorritoringu i crralrrac_ji r7arz,cc,/, realizacji projektrr.

6) dokument - dor,r,olnr nośnik. tradlc_t_jn_t 1rń eleklroniczn-. na któn-m z,apisane są dane osobou,c,
7) pracou,nik - osobę śrł,iadczącąpracę na podstalvie stostlnku prac_r lrrb stosutrku cvrlilnoprarvnego:

8) projckt - projekt pn. ..Ak§lłna integracja rr Porriccie Wschorrskiltt". rvspółfinalso\\an),zc środków Europejskiego
Funduszu Spo,Iecznego tr ratrraclr. Regionalnego Pro!]ramu Operacl jrrcgo Lubuskie 2020 w ramaclr: Osi prionletorł,ei 7.
Równolaga Społeczna" Dz.ialarrie 7.2 Prograrnr ak§llncj ilttegracii realizouane przez porr,iatowc ccntra polnoc\ rodzinie:
|

0

) Instrtucj a Zar l,ąd zająca: M ilri

st

erstrvo Rozrv oj u Re gi onalnc go

frF,:;§;i§:,,*^,

u*,* uuol.uru**

EUROPEJsKl
FUNDUsZ 5POŁEczNY

h}l,ĘH§*l§

poST]ipowANIE o UDZlELF]NIl zauówlutłte NA USŁUCl spoŁEczNE NR pCpR 2:]0.5.201,7
Worsztaty

"

Rodzic i

dziec]<o "

dla uczestnlków projektu pn,,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskinl

§2,
o dofinansowanie Projektu Ins§rtucji Pośredniczącej

zawartej w dniu 24.11.2016 r. z Województwem
wych na warunkach opisanych w niniejszej Umowie.

2. Przetyvarzalie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w celu rea|izacji umowy ff ", ",
......,. I12 rzeczrealizacji pĄektu pn. ,y'k\nvna integracjaw Powiecie Wschowskim".
sierpnia

", ", " "z dnia

199'7 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U . z
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

technicznych

i

orgalŁacyjnych,

jŃim

powinny

zetwarzaliadanych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
atnością i stararrnością.

i

§3.
przętwarzzurie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane doĘczą ulrazi zgodę na ich
przetwarzarie. oświńzenia o wyiazeniu zgody na przetwarzalie danych osobowych przechowuje Z|ecającY w swojej
siedzibie.

I.

2. Zlecający upowaznia Wykonawcę do wydawania swoim pracownikom imierurych upowaŻnień do Przetwarzania danYch
pracowników PosiadającYch imienne
osouow}óń, Wykonawca'ogruiczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do
upowaznieni a do przet łvarzania danych osobowych.

Wzór upowa żnienia do przetwuzania danych osobowych zawarty jest w zĄczlliktl nr

1 do

niniejszej UmowY.

jest
Wzór odwołania upowaznienia do powierzenia przetwarzaria danych osobowych zawaĘ

w

załącznlkll nr 2 do

niniejszej Umowy.
osobowych. Lista osób
3. Wykonawc abędzieprowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzańadanych

upowaznionych do prrótwarzańadanych osobowych będzie przekazana Zlecającemu,

4. Zakęs danych osobowych powierzonych do przetwarzania: imię i nazwisko Uczestnika Projektu, adres zamiesrkańa
Uczestnika projekru (miejŚco*-ość, * bułnku, nr lokalu, ulica, kod pocztowy), PESEL Uczestnika Projektu.
5. Niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z elektronicznYch
papierow-vch i
nośników informicji wielokrotnógo zapisu w sposób trwaĘ i nieodwracalny oraz zńszczenia
przetworzenia
elektronicznych nośników informaJii jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostaĘ powierzone do
dane osobowe.

§4.

rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązuje Się
zabezpieczającycńzbiór aanyctr, o których mowa w art. 36-39 ustawy oraz w rozpotządzeńl,

1. Wykonawca przed

do Podjęcia

Środków

2. Wykonawca zobowiąztlje się do:

umowy nr
a) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych, powierzonych mu w trŃcie obowiązywania
dokumentów, uzyskanych w zwiąlkll z
rłykonywaniem czynności objętych ą unową;
powyzszej umowy;
b) obowiązek zachowania poufności wiąze Wykonawcę takze po rozwiązaniu

w
c) niewykorzys§rrania zebranych danych osobowych dla celów innych niz okreŚlone
r . na rzęcz r ealizacji proj ekfu
.

umowie nT ...."

"""" z

d{lla

l-ubushie
ll{arte raehodu

PoS,fĘPo\ĄANlE o

UNIA EUfi;PEJ5KA

EUROPEJ5Kl
FUNDUsZ §POŁPcżNY

UDZIIil,ENll,#}n}ii1YfJli::i":ij|"rECZNE

NR PCPR 230,5,2017

dla uczesLnikótu proJektu pn ,,Aktywno integracja w L)owlecie Wschowskilll

clr zaclrorranirr rl tajelruticl'przez pracolrnika
rlzlvillzkuzdostęPenldotlchdarr]'cłr,
rnająćegooostępdodan\.clrosobor.rycirrr,Śąstkiclrirrforrrracji.jakietenrrnskal
3. Wykonarvca jest zoboryiązanr do podiccia rlszelkich krokórv
_ł. wykonarłca

slrrząc)

zoboryiązujc się triezrrłoczltie irrforrllorrac zlcca.lilccgo

o:

a) rvszelkich prąr,padkach nanrsz.cnia tajelrnicr darr1 ch osoborrr ch lub o iclr

niel laŚcirłr'm uŻl'ciu-

rł
b) r,'su.elkiclr ca.lrnościaclr z_ lrłasnt,ln udzialeIn rr sprarraclr do§,czaclch oclrronl'dan\ch osobou) ch Prolradzonlclr
lŃ
paristrrorrYmi.
rrrzędatni
Przed
Policja
szczególności pizcd Generalnym Ińspcktorcm Ochrolr_l,Danrch Osoborlf,clr,
sądent.

5. W1,,konarrca zobowiązrrje się do rrdziclenia Zlccajacernrr na kazde ich zadanie, inforrrracji na temat Przetrrarzarrilt
rn
r,sz].śtkich danrch osobońch przcz Wl,kola\łcę. a w szczególności rricztl,łocznego przekaąrvania infornracji o kazd)
osoborr-l,clr.
danlch
ochron\
do§czaclclr
prnpadku lraruszcnia oborriązkórr
s\

_5,

l. Wrkonalrca urnozlilvi Zlecajacemu na ich zadanic dokorranie kontroli rr rrrieiscach. rr których Są Pr7.ctwarzane
porrierz.onc darrc osoboue. \\ 1errrrinic lvspólnic rtstalont,m przez Strony. nie póznielsątt't iednak niż -5 dni
lr celu sPrawdzerrie
La lendarzorrr clr od dnia porr iadotrrienia Wr korrarr cy o zantiarzc przepror,vadzeńa korrtroli.
prarł idlou ościprzetrr arzania oraz z,abezpicczenia danr clr osobort r c|t.

2. W prąpadku potrziccta przez, Zlecl!ącego wiadomościo ral-ąc_\,m llanrszeniLr przez Wlkonart"cę zobowiązań
ul,nimjtlciól z L§ta\\]. rozporządl,enia 1ń z rrinicjszej Umorvr. Wrkonarvca urrrozlilvi Zlecaiacetnu dokonanie
niezaporriedzialrcj kontroli. rl celu. o klór;,rn morla rv ust. l.

dory"cz-ąc1 ch poprarrr. _lakoŚci zabcl,Pieczenia danl'clr
korrtroli przeprorr adzonl clr Przez Zlccajacego
rrl,niku
ch
rr
sporzttdzonr
przetrr
arzarria.
ich
osobórłr ch oraz, sposobrr

3. Wlkonarrca jest zoboryiązatry do zastosorrania się do zaleceri

4

Wlkonarrca odport,iada za szkocl1 jakic porrstałl,u,obec Zlecającego lub osób trzeciclr rr rrvniku niczgodncgo z

Umorva. usta\\ ą lub rozporządzeniem przetrr arzania danr clr osoborrr clr.

§6,
W sprarrach nieuregulorr,an)lch niilcjsza Utrrorra rrraia zastosouanie przcpisv ustauf, z dnitl 23 kuietnia l96-1 r Kodeks
,zdńa29 sierpllia 1991 r. o oclrronie danvchosoborłlclr (tj. Dz
cywilnl (tj. Dz. tL zirlrcr. póz. 380 z,późll. zm.). ustalł1
()22)_
Wervnetrznvclt i Admirustracji z dnia 29 krrietnia 20()-ł r. u'
Minislra
Sprau
orar,rÓ.porr,ądzenia
I]. z2016 poz
rł,arunkó\\ tcclrniczn,ch i organizacljnych. jakim Powinnr
oraz
osobor,v,vclr
danvclr
spralie .1oiumentacii przctrvaizarrii
przetrvarzaŃa
danvch osobolłlclr (Dz.lJ. Nr 10()- Poz. I()24).
do
slużace
inforrrralrczne
i
s},stenrv
odpoił iadac urządzeirii
1.

2

Ninic.lszaUtrrowa ryclrodzirr źl,cie zdniernpodpisania

dnia

...

.

..

iiesl u,arlartanac/.asobou1ąz1

vvania

ulnoul nr.,. ,......... .Z

r.. narzecz rcalizac-ii projektu.

3. Integralną cześćrrinieiszej Urnou1 stano\\ią:
umo\ł,,v. rvzór uporvazlienia do przetrlarz-arria daĄ,c]r osobortych na Poziornie bcneficicnta
i podmrotórv prz,ez niego urnoconanr clr:

I) Załaczńklr l do rrińejszej

2) Zalączltkru 2 do ninieisz.ej ulno\\\,. rvzór odrrolania upor.r,azńenia do przet,lvarzania danvclr osoboł_lch uczestnikórł
projektu na poziomic beneficjcnta i podlniotórr przcz triego tltnocou,anvclt

4. Ninieisza Umorya zostala sporządzonc

lr

3 jedrrobrzlniacrclr cgzernplarzaclr.2 cgzemplarzc dla Zlecaiaccgo, l

cgzcmplarz dla Wl,konarł,cv.

ZLECAJĄCY:

WYKONAWCA:

§._t.łbułshie
Wart€]

zd€hOdu

POSTĘPo\ĄANI]] o UDZIELENl]j ZAMO\Ą/l]jNlA NA t]SŁUG] SPOŁECZNlj NR PCPR 230,5,2017
Wa rsztat,y " liodz.ic i dzi ecko "
dla uczesLników projektu pn ,,Aktywna integracia ,u Powiecie Wschowskinl

Załqc:znik nr

pozitllłtic beneficjenta

i

l

podniotólr przez nicgo umtrcolranvch

UPOWAZNIENIE Nr........
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PN. ,,AKTYWNA INTEGRACJA w POWIECIE wsCHoWsK[M,
W RAMACH REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

7,arl 3l ustarra

2016 poz. 922),

z dnia 29

upowazniam
darrych osobowych uczestników
Programu Operacyjnego Lubuskie

UPowżnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Upoważnieni e Wgasa z
chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w ... ...

Czrlelnl'podpis osob\ rcpręzentqjącej Bcncficjenta
upotr azniorrcj do

*

rrTdarlania i odrr

niepotrzebne skreślic

o1r rr alri

lr-Lb

podlniotu. któn- zostal do tego przez Bencficje[ta Llrnoco\\,an\.

a rrpolvażnicli.

UNiA EUBOPEJSKA

EURoPEJsKl

FUNDUSZ 5POł:ECZNY

PosTĘPO\ĄANIE o UDZ]lj1.|jNIL ZA]\,1o\Ą/lENIA NA USŁtjG] SPoŁ]j(]ZNE NR PCPR.Z30 5 2017
W o rsztctt}l " Rodzic i dziecktl''
dl a u cz es Ln i kó w p roj e ktu pn,,Akty w n a n Le,q racj a w Po w i ec e ItV schowski m
i

i

Załqcnik nr

2

powierzenia przehrcłrzania daliych osobolrl,clt - LI'zór clthrołcłnicltlpoważnierlia do przerw,ol,zonio danych
osobow.vcll ltcze,slt,likov,projekrll n(l poziot]lie berteficjenta ipodlniotólr pr:a: lliego unlocolualĄ,cll
clo ()mow1l

ODWOŁANIE UPOWAZNIENIA Nr........
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PN. ,,AKTYWNA INTEGRACJA w

PowIECm WSCHowsK[M,

W RAMACH REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

l
1997 r. o ochronie
t

Z dnicm

. ... ] r.. rra podsta\\ie

dan)

arl

37 \\ z\\iązku

7,

art 31 ustarr1 z

d:rua

29 sicrprua

ch osobo§lch (tj DzlJ z 2016 poz. 922). odrrołuię rLpolrażnicnic
. .. I o przet\\,arzania danl-ch osobo\\J,c|r uclestnikó\\ pro.iektu prr.

..Akt},wna integracja r,l Porliccic Wschorvskirn" rr ratnach Regionalllcgo Prograrrru Operacljnego Lubuskie 2020

Czytelny podpis osoby reprezenĘącej Beneficjentą lub podmiotą który został do tego ptzezBeneftcjenta umocowany,
upowazrionej do wydawania i odwoływania upowaznień.

