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poSTĘpoWANIE o UDzIELENIr zeuówInNIł NA USŁUGI SpoŁECZNE NR pcpR.230.4.2017
"Warsztaw reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"

dla uczestników projektu pn. ,,Akqlwną integracja w powiecie wschowskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Plac Kosynierów lc

67-400 Wschowa

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

pod nanvą:

dla uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" wspołfinansowanego przez Unię
EuropejsĘ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020, Oś 7 Równowaga Społeczną Dzińanie 7.2 Prograrrry akĘwnej integracji realŁowane przez powiatowe centra
pomocy rodzinie.

Postępowarrie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. l38o ustawy
dnia 29 sĘcznla 20O4 t. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 f , poz. 2164 ze zm.). Realizacja zamówienia
podlega prawu polskiemu, w łm w szczególności ustawie z dńa 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wartość
zamówienia ńeprznkłacza wl,razonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Załąunilłi do o gło szenia:

Nrl - Formulalzofertowy

Nr2 - Wzórpełnomocnictwa

Nr 3 - Wykaz wykonanych usfug

Nr4 - Wzórumowy

Nr 5 - Wzór umowy powierzeńaprzervarzaniadanych osobowych

Oznaczenie przedmiotu zanówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - kod CPV: 80400000-8

usługi edukacji osób dorosĘch oraz inne, 80310000-0 Usfugi edukacji tńodzieĘ, 80410000-1 Różne usługi sźolne,
80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55270000-3 Usfugi świadczone przez placówki oferujące wyzywienie i miejsca
noclegowe.

1. Zamawiający:

Nazwa Zarrnńającego: Powiatowe CentrumPomocy Rodzinie we Wschowie

Kierownik Zarnańającego : Kierownik - Katarzyna Ciepła-Nowak

Adres Zamawiającego: ul. Plac Kosynierów Ic,67-400 Wschowa

Nr telefonu: 65 540 I'7 58, 65 540 I7 59

Nr faksu: 65 540 I7 59

Adres e-mail : pęrwschow a@o2.pl

Strona www na której będą umieszczanę informacje: www.bip.wrota.lubuskie.pUpęrwschowa
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2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Zamańający informuje, że dopllszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz poczty elektronicznej e-mail
pr4 przekaryvaniu następująrych dokumentów:

1) pl,tań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści ogłoszenia o zamówieńu;

2) zmian treści ogloszenia;

3) informacji o poprawieniu ocrywistych omyłek pisarskich oraz oczyrłistych omyłek rachunkowych;

4) informacji o poprawieniu irurych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niąowodujących
istotnych zmian w treści oferty;

5) informacji o odranceniu oferty;

6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ;

7) zawiadomień o uniewaznieniu postępowania;

8) informacji o udzieleniu zamówięnia;

9) informacji o ńeudzieleniu zamówienia.

IIWAGA! Forma pisemnajest berwzględńezastrzeżona dla oferty i dokumentów oraz pełnomocnictwa.

3. Sposób udzielania wyjaśnień doĘczących ogłoszenia

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zanańający udzieli rłyjaśnień
ńezwłoczńe, jednak nie później nź na 2 dni przed up§v,em terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści ogłoszenia wph4ął do Zamawiającego nie późńej nż do końca dnia, w którym upĘrva połowa

wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Jezeli wniosek, o którlłn mowa w ppkt l wpłynie po upĘwie terminu na jego ńożeńe lub będzie dotyczył udzielonych
wyjaśnieĄ Zanańająq może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez roryoznalia.

3) Treść zapytań (wnioŃów o wyjaśnieńe ogłoszenia) wraz z wyjaśnieniami Zalnwiający przekazĄe Wykonawcom e-
mailem), bez ujawnianiaźródłazapylańa oraz udostępnia na stronie BIP: www.bip.wrota.lubuskie.pVpęnnzschowa.

4) W uzasadnionych prrypadkach Zanawiający może przed upĘrłem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia.
Dokonaną zmialę treści ogłoszenn Zamawiający udostępnia na stronie BIP: www.bip.wrota.lubuskie.pVpęr,wschowa.

5) Osobą upowaznioą do składania wyjaśnień w sprawie przedmiotowego zamówienia jest Pan Przemysław Maksymów

- Koordynator projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim".

4. Sposób przygotowania oferĘ

1) Ofęrtę nalezy przygotować ściśle według wymagń wynikających z ogJoszeńa. Treśó oferĘ musi odpowiadać treści
ogłoszenia,

2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. AlternaĘwy zawarte w treści ofeĘ spowodują jej odrzucenie. Złożerlte dwóch
lub więcej ofert, samodzielńe lub przy ldziale innych podmiotów powoduje odrzucenie ofeĘ jako niezgodnej
z przeplsźmu prawa.

3) Ofertę (wraz z zńącznlkaml) nalezy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie
odrzucona. Zanlawiający ńe wyraża zgody na ńożęnlę oferty w postaci elektroniczrej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elekftonicznym.

4) Zaleca się, aby wszystkie strony ofeĘ (wrazzzńącznkmi) był ponumerowane i spięte (zsz7te) w sposób trwały.
Ponadto, zaleca się ńy wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, byĘ przez niego poprawione poprzez

skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrąrmaniem c4telności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej

treści oraz ńożeńe podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
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5) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny z treścią załącnlka nr l do ogłoszenia) oraz

dokumenty (zńączntkj), stanowiące jej integralą część, na które składają się:

a) dokumenty potwierdzające speŁrienie przez Wykonawcę warunków podmiotowych udziafu w postępowaniu, o

których mowa w pkt 10,

b) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczrości powodujące koniecznośc dołączenia do oferty takiego dokumentu,

c) dokumenty poświadczające przepraco\ilane godzlrry warsńatówlzajęć/szkoleń z osobami wykluczonlłni
społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, o których mowa w pkt. 6, do udokumentowania

krl,terium,,Doświadczenie",

6) W prrypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za zgodność

z ory$nńem przez Wykonawcę. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upowaznione do składarria

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowalia Wykonawcy upowaznione są łącznie dwie lub więcej

osób kopie dokumentów muszą być potwierdzonę za zgodność z oryginałem przezte osoby. Poświadczenie powinno

rnsĘtić w sposób jednoznacznie iden§fikujący osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca m każdej zapisanej

stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem zlĘciem formuły ,,za zgodność"

lub równoważnej). Do ofeĘ muszą zośać załączone kompletne dokumenty, tn. w formie i treści odpowiadające

oryginałom (zawierać wszystkie treści wpisów, piecząteĘ podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą byó czytelne.

Zamańający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,

gdy ńożonaprzez Wykonawcę kopia dokumenfu jest niecątelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7) Ieżeliktóryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzory w języku obcym, dokument

taki nalery ńozyć waz z tfumaczeniem na język polski poświadczon},rn przez Wykonawcę. Dokumenty sporądzone

w języku obc}.rn bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę,

8) Wykonawca ponosi wszelkie kosĄ nlłiązane z przy gotowaniem i ńożeniem ofeĘ.

9) Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie wewnętrzrej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzrra powinrra

zańerać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak ńy można było odesłać ofertę w przlpadku jej wpĘnięcia
po terminie. Koperta zewnętma,powirrrrabyó zaadresowana rnZannwiającego orazzańerać oznaczeńe (beznazvy i
pieczątki Wykonawcy):

,,WarsztaĘ reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"
oraz opatrzona napisem

Nie otwieraćprzed 30 sierpnia 2017r. godz.11,.00

5. Sposób podpisania oferĘ

1) Kaźde oświadczenie woli, w tym oferta wfaz ze wszystkimi zńączrljlrclrrl1, powirrno być podpisane przez osobę lub

osoby upowaznione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, ptTy c7;Wjezeli upoważnienie takie nie

wynika z zapisów dokumęntów publicznych przedłożonych w postępowanil przez Wykonawcę, to wymagane jest

przedłozenie stosownych pełnomocńctw udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania Wyko i do

zaciąganaw jego imieniu zobońązńfinansowych. Upełnomocnienie musi zostaćberwzględnie udokumentowane.

2) Zarnańająry przyjmuj e, że załączone do ofeĄ pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągallia w imieńu
Wykonawcy zobońązń finansowych w wysokości odpowiadającej ceńe oferty. Ewentualne pełnomocnictwo powinno

być pełnomocnictwem rodzajowym do występowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. NaleĄ
przedstawić je w formie oryginałą bądz w formie kserokopii poświadczonej zazgodność z oryginałem przeznotaitsza.
Pełnomocnictwo we właściwej formie nalezy dołączyć do oferty. Zalnańający nie będzie wzywń do uzupełnienia

peŁnomocnictwa w przypadku jego brŃu lub gdy Wykonawca złozy wadliwe pełnomocńctwo Oferty podpisane pzez
osoby nieupowaznione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zostaną odrzucone.
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Urvagal Wykonawca moze skorry-stac zę wzoru pełnomocnictwa załączonego do ogłoszenia (zŃączńk w 2).

6. Kryterium oceny ofert

Przy wl.borze i ocenie zlożonl,ch ofert Zamawiającv będzie się kierował kłterium:

- cena brutto 80 o/o

- dośr,viadcze nię 20oń.

sposób ocenv i badania ofeń

Oferta moze uzyskać rnaksl,nralnie 100 punktórv,

1) Zasady oceny wg kĄ,terium ..CENA" (..C"):

Znaczenie Ęterium (rvaga) - 80Yo

Oferta znajniższąceną otrzyma 80 punktów, irure proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) : x 80 = ilość punktów

cena brutto badanej oferty

Ofeltom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania layterium, przypisana zostanię odpowiednio mniejsza liczba
punktów. Wyliczenie puktów zostanię dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Zasady oceny we kłterium ..DOŚWIADCZENIE" (..D"):

Znaczeńe layterium (waga) - 20Yo

W prrypadku loyterium ,,Doświadczenie", na7eĘ rozumieć doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/zajęćlszkolęń z
osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Kr}terium,,Doświadczenie" punktowane będzie za ilość zrea7izowanych godzin waśztatówlzajęó/szkoleń w następujący

sposób:

0- 30 godzin - 5 pkt

31-60 godzin- 10 pkt

61- 100 godzln- 15 pkt

powyżej 100 - 20 pkt

Oferta z mjv,ryższą liczbą udokumentowanych godzin pnlcy w prowadzeniu warutatówlzajęć/szkoleń z osobami
wykluczonymi społeczńe lub zagrozonymi wykluczeniem społecznym otrzyma 20 punktów.

Ilość przepracowanych godzin warsńatówlzajęć/szkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi
wykluczeniem społeczrymt naleĘ wskazać w załączrriku nr 3 do ogłoszenia oraz przedłoĘć dokumenty poświadczające
ich przepracowanie (np. referencję, zaśńadczenia, rachunki lub inne dokumenty, z których będzie r,qłrikała liczba
przepracowanych godzin) . Jeżeli wykonawca tie przedłoĘ dokumentów potwierdzająrych przepracowane godziny w
prowadzeniu warsńatów/zajęćlszkoleń z osobami wykluczoryłni społecznie lub zagrożoryrni wykluczeniem społecznym,
nie otrzyma punktacji w kr}terium ,,Doświadczenie".

Zanawiającj udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określorym w ogłoszeniu
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane Ęteria wyboru. Jeżeli wykonawca, którego oferta została

l;;7lnul|a za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystrriejszej ofeĘ
spośród pozostaĘch ofert.
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Zamańający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające
na niezgodności oferty z ogjoszeńem, niepowodujące istotnych zmian w treści ofeĘ i poinformuje o tym Wykonawcę,
którego oferta zo stńa poprawiona.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zarnńający zamieści rn swojej stronie BIP:
www.bip.wrota.lubuskie.pVpcprwschowa informację o udzieleniu zamówienią podając nazwę albo imię i nazwisko
podmiotu. W razie nie udzielenia zamówienia Zanawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie informację o nie
udzieleniu zamówienia.

7. Opis §posobu obliczenia ceny oferty

Zgodńezart.2 pkt l ustawyPryprzezcenęnaleą,rozumieć cenęwrozumieniuart.3 ust. 1pkt 1iust.2 ustawy zdnia
9 maja 20I4t. o informowaniu o cenach towarów i usfug, cryli wartość wyrńoną w jednos&ach pieniężnych,
uwzględniającą podatek od towarów i usfug oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usfugi) podlega obciązeniu poda&iem od towarów i usług lub podatkiem Ńryzowyn.

Cena oferty musi zostać obliczona zgodlie zpotltższymi zasadami:

1) W ofercie (zń. tu 1 do ogłoszeńa) lln.leĘ podać ostateczĘ cenę brutto za całość realizacji zamóńenia, atakże
koszt jednostkowy brutto przypadający na jednego uczestnika warsztatów oraz kosń organizacji warsztatu dla
jednej z 3 grup warsztatowych, z wyszczególnieniem kosztu organizacji warsztatów wyjazdorłych. Ceny nalezy
podać rachunkowo, z Wszczególnieniem podatku VAT.

2) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczĘ. Oferta nie może zawierać zapisów §pu ,,cena do negocjacji"
lub ,,cena obowiązuje pod warunkiem...". Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem zamówienia określone w pkt 12 ogłoszenią wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz inne
nie ujęte, abez których nie możla wykonać zamówienia.

3) Oferta nte zańerająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie ceny o wartości zero
ńotychbędzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty,

4) Rozliczenla pomięd4, Z,amawiającym. a Wykonawcą dokonyrłane będą w złotych polskicĘ Zalnańająq tlle
dopuszcza mozliwości rozhczeńa w walutach obcych. Cenę ofertową rnlezy berwzględńe określić w złotych
polskich.

5) Ceny nalezy podać w sposób jednonnczslle wskazujący na oferowaĘ cenę, do dwóch miejsc po przecinku
(np. 120,99). Jezeli cena nie zawiera groszy, mozna nie wpisywać groszy (np. 120) lub uryć symbolu (np. 120,-),

6) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, któĘ wybór prowadziłby do powstania u Zarnańającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usfug, Zamańający w celu oceny takiej
ofeĘ dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozlicryć
zgodnie z tyrń przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamańającego, czy rłybór ofeĘ będzie
prowadzić do powstania l Zamańającego obowiązku podatkowego, wskazując lazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

7) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za lajkorzystlllejszą, jest zobowiązany najpózniej w dniu podpisania
umów przedstawić Zamańającemu szczegcńowe wyliczenie wartości zalnówienia nefto i brutto, tj. wskazać
elementy zamówienia, co do których został naliczony podatek VAT oraz wysokość tego podatku.

8) Zarnawiający zastlzega sobie zmniejszenie kwoty za rea7uację zadalia o 2OYo kosztu orgańzacji warsztatów
wyjazdorłych, w grupach warsźatowych, w których będziebrńo adziń mniej niż 10 osób.
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8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofer

1) Ofertę nalezy ńoĘć w siedzibie Powiatowego Centrurrr Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Plac Kosynierów lc,
67-400 Wschowa, w pokoju rn 310, w terminie do dnia 30 sierpnia 2017r. do godz. 11:00. Ofertę ra.lrezy ptzesłać za
pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera hlb ńoĘć osobiście. O zachowaniu terminu ńożeńa ofeĘ do
Zamawiającego decyduje datai godziln wpływu ofeĘ do Zamańającego. Oferty, które zostaną przesłane poczĘ (ub
inrrą drogą np. począ kurierską) i wpĘną do Zamańającego po wyżej określonym terminię zostaną uzurne zańożone
po terminie i ńezwłocznie zwrócone. Oferty mozna składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00,

a w dniu otwarcia ofert do godziny 11.00.

2) Oferty będą podlegać Ęestracji przez Zamańającego. KażĄapzyjęta oferta zostanie opatzona adnotacją określającą
dokładny termin przyjęcia ofeĘ, żn. daĄ kalendarzową oraz godzĄ i minuĘ, w której została przyJęta.Do czasu
otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 sierpnia 20I7r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamańającego, tj. Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Plac Kosynierów Ic, 67 -400 Wschowa, pokój nr 3 13.

9.Inne informacje zvńązane z postępowaniem

$}konawcą którego ofertę uznno za najkorzystriejsą zostanie powiadomiony telefonicznie, e-mailem lń faxem o terminie i
miejscu @pisania umów. Wzory umów stanowią załącmik m 4 i 5 do ogloszenia.

Zanańająq zAśIzEga możliwość ,nxar:ry wdrunków na kaźdym etapie postępowania. Zaruńający zasfzega możliwość
uniewżnienia postępowania kz podnia prryczyn unieważnienia.

10. Warunki udziału w po§tępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia Ęch
warunków

O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby ftzlczne wykonujące działa]ność
gospodarcą i osoby prawne), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności techniczrrej i
zawodowej:

1) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięcĘ latprzed upływem terminu sldadania ofert, a jeżeli
okres prowadzeńa dzińalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał naleą,cie min. l zadanie dotyczące usfugi
(organizowania) prowadzenia warsńatów/zajęćlszkoleń z osobami wykluczonymi społeczńe lub zagrożonymi
wykluczeniem społeczryłn o wartości min. 5.000,00 złbrutto (słownie brutto: pięć tysięcy ńoĘch 00/100).

Na potwierdzenie spełrrienia ilw warunku, Wykonawca ma obowiązek złoĘć wykaz wykonanych usług (sporądzony wg
wzoru stanowiącego zń. nr 3 do ogłoszenia) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniarria warunku zdolności
techniczrej i zawodowej, potwierdzający, że w okresie ostalrich 5 (pięciu) latprzed upĘrłem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał naleĘcie min. 1 zadańe doĘczące usługi
(organizowania) prowadzenia warsńatówlzajęćiszkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi
wykluczeniem społecznym o wartości min. 5.000,00 ź brutto (słownie brutto: pięć tysięcy złoĘch 00/100) wTaz Z

podaniem ich wartości, przedmiofu, dat wykonania i podmiotów,l|arzecz których usługi zostĄ wykorrane.

2)Wykorrawca zobońązany jest złoĘć proponowany progrirm warsztatów reintegracji społecznej i rozwoju osobistego
uwzględniający warsztaty stacjonarne i wyjazdowe.

3)Wykonawca zobowiązany jest wykazać kadrę, która będzie realżować zadalie. Trener prowadzący warsźaty musi
posiadać wyższe wyksźałcenie psychologiczne lub pedagogiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu

wasńatówlzajęć/szkoleń z osobami wykluczonymi spolecznie hlb zagrożonymi rłykluczeńem społecznym. Na
potwierdzenie spełnienia tego warunku, Wykonawca ma obowiązek ńoĘć CV trenera/trenerów wraz z dokumentami
poświadczającymi ich wykształcenie. W CV naleĘ wykazać doświadczenie w prowadzeniu warsźatóilzajęćlszkoleń z
osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społeczrrym.
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4) Wykonawca musi przedłoĘć dokument poświadczający formę prowadzonej działalności.

S)Wykonawca zobońązany jestzłoĘć pełnomocnictwo, jezeli zachodzĄokoliczności powodujące konieczrość dołączenia
do ofeĘ takiego dokumentu,

IIWAGA!

ofeĘ dokumenty określone w pkt. 10 oełoszenia.

Zamawiająq odrzuci ofeĘ wykonawców w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamańający nie będzie wrywń do uzupełnienia w/w dokumentów w przlpadku ich braku lub gdy dokumenty są
niekompletne lub zawierają błędy. Oferta Wykonawcy, który nie wykże spełnieńa warunków udziału w postępowaniu lub
ńoĘ ofertę niezgodnie z postanowieniami niniejszego og}oszenia nie będzie brana pod uwagę prry ocenie ofert.

11. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia.

12. przedmiot zamówien ia

Przedmiotem zamówienia jest zorganżowanie i przeprowadzeńe zadaliapn. ,,Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju
osobistego" dla uczestników projektu pn. ,,Akty"wna integracja w Powiecie Wschowskim" w formie 3 grup warszlatowych
po 15 osob, łączllie 45 osób. Uczestnikami warsźatów będą osoby wykluczone społecznie lub zagtożone wykluczeniem
społecmym (tj. osoby niepełnosprawne, pełnolelri wychowankowie zpiecry zastępczej oraz rodziny zastępczę posiadające
problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych). WarvtaĘ będą prowadzone w okresie od września 2017
roku do pńdiertljka,20l8 roku, Ka.Żda z 3 gnry warsźatowych uczestnicryć będzie w 5 zajęciach warsztatowych
stacjonarnych oraz 5 jednodniowych warsztatach rłyjazdowych. Jedne stacjonarne zajęcia warsztatowe będą trwĄ
minimum 3 h (lh= 60 minut). Ączrie Wykonawca zobońązany będzie przeprowadzić 3 warsztaty dla tzech grup
uczestników (w kżdym po 15 godzin zajęc stacjonarnych oraz po 5 jednodniowych warsztatów q,jazdowych).

Celem warsztatów jest prrygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania dzińń ukierunkowanych na
łvyjście z sytuacji wykluczenia społecznego poprzez podniesieńe samooceny, Ężeńę do samodzielności i niezalezrości
oraz wskazanie motywacji do zmiany sl,tuacji zyciowej. Uczestniry będą mieli moźliwość utworzenia grupy
samopomocowej. Grupa może być środkiem prowadzącym do zniesienia żolacji zewnętrznej (społecznej, towarryslriej) i
wewnętrznej (osobistej, duchowej).

Terminy organizacji warsztatów:

Wykonawca zorganinĄe 5 warsztatów stacjonarnych oraz 5 warsźatów wyjazdowych integrujących uczestników dla
każdej z3 grup w następujących terminach:

I Grupa (15 osób) : wrzesień 20I7r. - s§czeń 2018r.

II Grupa (15 osób): listopad 20I7r. - kwiecień 20l8r.

III Grupa (15 osób): kwiecień 20I8t.-ptźldziernik 2018r.

Ostatełzne terminy oraz godziny zajęć zostaną ustalone z gruparń na pierwsrych spotkaniach. Zamavłiający zastrzega
sobie możliwość zmiany terminów warsztatów z poszczególnymi grupami. Wykonawca przedłoĘ Zamawiająceml
harmonogram zajęć w poszczególnych warsztatach w terminię 3 dni roboczych od ich planowego rozpoczęcia orazbędzie
informował niezwłocznie Zamańającego o wszelkich jego zmianąch za pośrednictwem skrrynki pocźowej e-mail na
adres : pęr,ws chow a@o2.pl

Liczebność i podział na grupy:

Na udział w warsztatach zostanie skierowanych 45 osób wykluczonych społecznie hlb zagożonych wykluczeniem
społecznym (w Ęm osoby niepełnosprawne, pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej oraz rodziny zastęwze
posiadające problemy w wypełnianiu fruikcji opiekrńczo-wychowawczych). Zostaą utworzone 3 grupy po 15 osób w
kużdej. Dla kżdej grupy Wykonawca zorganin$e 5 warsztatów stacjonarnych oraz 5 jednodniowych warsztatów
wyjazdowych, integrujących uczestników. Łączńe 15 zajęć warsztatówych stacjonarnych oraz 15 warsztatów
wyjazdowych dla 3 grup.
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F'orma prowadzenia warsztatów:

WarszLa§ naleĘ prowadzić w formie akĘwnych zajęó z uczestnikami,przy Wkorzystaniu gier, zabaw animującycĘ
scenek. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiĄ szkoleńowe dla uczestników warsźatów, Na koniec kużdego

warsztafu prowadzący prowadzi 15 minutową sesję Feedback. W razie konieczrrości tu zajęcia nalery zaprosić ekspertów

czy gości np. policjan| lekarz, aktor, prawnik, dietetyk Ę.
Warsztaty wyjazdowe:

W ramach reallzacJi zadania Wykonawca zapewnia co najmniej 15 warsztatów wyjazdowych (po 5 warsztatów
wyjazdowych na kńdą z 3 gap) o charakterze kulturołrym, edukacyjryłn lub sportowo-rekreacyjqłn do ustalenia z
poszczególnymi erupami. Za wasztaly wyjazdowe uznajemy każdego rodzajll wydarzenie kulnrrowe, edukaryjne lub
sportowo-rekrearyjne biletowane (m.in. wyjazd do kiną teatnł opęry, filharmonii, aquapalką ogrodu botanicznego,
mrrzeum, koncert, kabaret, wydarzenie regionalne lub lokalne iĘ.) Wykonawca jest zobowiryarry do pokrycia wszelkich
kosźów związanych z otganizaĄą warsztatu wyjazdowego tzn. kosźów biletów wstępu, przejazill (trarrsporhr),

ubezpieczenia NNW iĘ. Wykonawca zapewnieniatŃlże w trakcie warsztatów łlyjazdowych co najmniej l ciepty posiłek,

wodę w butelkach gazowan{nlegazowaą, kawę, herbatę, ciastko np. pączek czy drożdżówka dlakużdego uczestnika. W
prrypadku warsztatu wyjazdowego przehaczającego 8 godzity Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dodatkowy posiłek
regenerujący dla każdego uczestnika.

Prowadzący:

Wykonawca zapewńa podczas lańego warsztatu co najmniej 1 trenera - specjalistę posiadającego wykształceniewyższe
psychologiczne lub pedagogiczne oraz doświadczeńe w prowadzeniu warsztatów dla osób wykluczonych społecznie lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do ofeĘ Wykonawca zńączy CV trenera/trenerów oraz dokumenty poświadczające jego wyksaałcenie. W CV nalezy
wykazać doświadczenie w prowadzeniu warsztatówlzajęćlsrkoleń z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi
wykluczeniem społeczry,m. Dokumenty muszą być potwierdzone zazgodnośó z oryginałem przez osobę upowżnioną.

Miejsce i sale szkoleniowe:

WarulaĘ stacjonarne tnlery zorgalllzować na terenie miasta Wschowa w sali szkoleniowej dostosowanej do liczebności
wskazanych grup. Obiekt, na terenie którego będą odbywĄ się warsztaĘ stacjonarne nie powinien posiadać barier
funkcjonalnych, w szczególności architektonicznych uniemożliwiająrych poruszanie się osób z niepełnosprawnością. Jeśli
takie posiada naleĘ je wskazać wr:az z podaniem sposobu ich likwidacji. Sala musi być ogrzana do temperatury pokojowej

oraz posiadać stoĘ i krzesłą tablice Flipchart z kartkami, flamasĘ, ekran, projektor z wejściem na HDMI. Sala musi mieć
dostęp do toalety.

Bufet szkoleniowy:

Podczas każdego zwarsztatów, Wykonawca zapewńa bufet szkoleniowy, w skład którego wejdzie: kawa rozpuszcza]nai
lierozplsszczalna mielona, herbata, 3 rodzaje ciastek, śmietanka do kawy, cukier, woda gazowana i niegazowarą senł,etki
lub ręcznik papierowy, niezbędne mczynja oraz kosz na śmieci. Bufet kaworły nalezy zorgatizować w miejscu, w którym
odbywają się warsztaty.

Ubezpieczenie:

Wykonawca zapewnienia ubezpieczenie NNW o wartości co najmniej 10 tys. ńoĘch podczas trwania wafsztatów dla
każdego uczestnika skierowanego przez PCPR we Wschowie.

Ewaluacja:

Na zakończenie kazdego ztrzech warsztatów Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzeńa ankiety ewaluacyjnej
badającej poziom zńożonego celu warsztatów wśród uczestników.

Po zakończeniu każdego z tzech warsźatów Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 14 dni roboczych do
przedłożerna oryginałów list obecności uczestników oraz sporządzenia raportu końcowego uwzględniającego osiągnięcie
zńożonego celu warsźatów, wyniki ankiety ewaluacyjnej, wnioski trenera z przeprowńzonych warsztatów, a także
dostarczenia dokumentacji fotograficnej na nośniku CD/DVD.
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"WarszĘty reintegracii społecznej i rozwoju osobistego"

dla uczestników projektu pn, ,,Akqlwna integracja w Powiecie Wschowskim

Po zakończeniu cyklu wszystkich 3 gup warsztatów, Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 10 dni roboczych, do
sporządzenia sprawozdania końcowego z realizaqi zadanią uwzględniającego osiągnięcie zńożonych celów warsztiatów,
vryniki wszystkich ankiet ewaluaryjnych oraz wnioski zqzeprowadzonych warsźatów.

Wykonawca zobowiązany jest do bieźącego zg]aszarttaZannwiającemu ewentualnych problemów, mogących mieć \Ęływ
na clalszą realizaĄę zadanla.

Zprzebiegarea7ŁaĄikażdychzajęć warsztatowych Wykonawcazobońązany będzie do przedkładańaZarnańającemu w
terminie 7 dni roboczych kopii listy obecności uczestrrików biorąrych udziń w zajęciach.

Wschowa, dn. 09.08,2017 r.
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Janiżej podpisany

poSTĘIoWANIE o UDZIELENIr zeuówInrun NA USŁUGI SpoŁECZNE NR pCpR.230.4.2017
"Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"

dla uczestników projelłu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

Załqcznik nr 1 do ogtoszenia
(Formularz ofeftowy)

OFERTA NA USŁUGI SPOŁECZNE

pn.,,Wa 6ztaĘ reintegra cji społeczn ej i rozwoju osobistego"

dla uczestników projektu pn.,,Aldywna integracja w Powiecie Wschowskim"
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dzialając w imieniu inarzęcz,.
(frrma i siedziba Wykonawcy)

Ustalan afues do korespondencji (eżrcli jost m iml od rekaruego powyżej),

NIP: .. REGON: . ,... ... .....Tęlefon: ... Faks:.. ,..... E-rnail.

1. Składam (my) niniejszą ofertę rł,e rvlasnym imieniu / jako lider w konsorcjurl zarądzanego przez,.

Partnerem w konsorcjum jest: ...
t'niepotzńneskrólic-w przypadktbrakuskreśleniaZamaviąiqcyulhd,:eofeńę.lażonawetlasntmimienll)

2. Oświadczanr (my), że zapoznałęm się z ogloszeniem o zamówieniu (ogłoszenia) udostępnionym przel,
Zamawiającego, nie wnoszę do niego zastrzężęń oraz- że zdobyłem konięczne informacje potrzebne do właścirł,ego
przygotowania ofeĄ.

3. Oświadczam (ny). że zamówienie wykonam sarnodzielnie bez ldziall podwykonawców* / zamówienie lł.y-konam
przy ldziale podwykonarvcówx w rrastępującym zakresie:
firmy
(*niepotruebne sbeślić - w pruypadku braku slreśIqia Zmniajqcy uzna, że Wyknnuca vykona zmówienie smdzielnie),

4. Oświadczam (my), że jesteśmy zv/tązań niniejszą ofeąprzoz okres 30 dni od uptywu terminu składania ofert.

5. Oświadczam (my), że posiadam uprawfenia do wykonania określonej działalności lub cryrurości, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadam wiedzę i doświadczenie oraz jestem zdolny do wykonania
zamówienia w sposób i na warunkach określonychprzez Zanańającego.

6. Oświadczam (my), że w razie wybrania rraszej oferty zobowiązuje(my) się do zawarcia umów (zgodnie
z przedstawion}.m wzorem) na warunkach określonych i zawaĘch w ogłoszeniu orźv w miejscu i terminie określoryłn
przezZamańającego.

7. Oświadczam (my), iżprzedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią ogłoszenia i zawatĘumową, w szczególności
w terminach i według cen w niej określonych.

8. Oświadczam (my), ż nie uczestniczę w jakiejkolńek innej ofercie dotyczącej tego samego poĘpowania.

9. Oświadczam (my), ze ńożona oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawafiym w ogłoszeniu
i aktualnrni radzień składania ofert odpowiędnimi przepisami prawa.

10. Oświadc zam, ź jestem/ńe jestem mĄm lub średnim przedsiębiorcą. 4niepotrzebne sloeślić

11. Oświadczafit, że w pełni zaponlałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem) i uwzględnilem w cenie ofeĄ
wszystkie uwanrnkowanią mogące mieć wp§rr na wykonanie przedmiotu zamówienia.

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

slownie:

Kosź udziału jednego uczestnika w warsźatach wynosi: złotych brutto, w tym VAT: .........
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" W ar szLaty rei ntegra ci i społecznej i rozwoj u osob i stego "

dla uczestników projek|u pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

Koszt orgarrizacji warsztatu dla jedne1 z 3 grup warsztatowyclr wynosi: ... ....złotych brutto, w tym VAT: . ...,

\ł tym koszt orgarrirĄcjiwarsztatór,v rłyjazdot_rych dla jednej z 3 grup warszlatoł_Tch rłrynosi: ...... złotych
brutto, rł hllt VAT:

13. Stosolvrrie do pobranęgo ogłoszenia oferuję organizację i przeprorvadzenie wars^atów we Wschowie pod adresem:
|łwypełnić - w przypodku broku wypełnienia zamąwia)qc odrzuci ofertę Wykonawcy)

(nazwa instytuc|i, ulica, nr budynku, nr sali, piętro}

14. Sposób likwidacji barier architektonicztych w miejscu prowadzenia warsztatów stacjonarnych, jeśli występuje.:

Załącznlkami do niniejszego forrnrrlarza stanowiącymi integralną część oferty są:

l) .........,.......

2) ................

3) ... ...

Miejscowość i data

Wykonawca / pelnomocnik Wykonawcy



POSTĘPOWANIE o UDZIELENIE ZAMÓWlENIA NA IJSŁUGI SPOŁECZNE Nl1 PCPR.230,4,2017
" Warsztaty rei nte8racii społecznej i rozwoj u osobi stego"

dla uczestników projektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

Załqcznik nr 2 do ogłoszenia

PEŁNOMOCNlCTWO

Niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa do dzialania w imieniu i na rzecz,.

(pieczęć wykonawcy)

UNIA E§8§PE sKA
EURoPEJ5Kl

FUNDUsz sPoł.EczNY

(inrLe i nałisko osoblr prowadzącej dział gosp . 1ej adres oraz nanva prowadzonej działahoścL ]ub t-mra i siedziba osoby pramej)

i dokonywania następujących czynności:

1) reprezentowania i składania ośńadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia m usługi społeczne pn.

,,Warsztaty reintegracji §polecznej i rozwoju o§obi§tego"

dla uczestników projekhr pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

do wysokości odpowiadającej cenie oferty;

2) podpisywania wszelkich dokumentów zńązanych z posĘpowaniem okfeślonym w pkt. 1, w łm dokumentów

ofertowych oraz rrmowy do wysokości odpońadającej cenie ofefty,

Pełnomocnictwa udzielam/y :

wszelka koresnondencie należy kierować na adres:

(miejscoł,ośc i data)

Wykonawca / pelnomocnik Wykonawcy
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posTĘpowANIE o uDZIELENIB złuówIB1,1tł NA uSŁUGI spoŁEczNE NR pCpR.230.4.2017
" W arsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"

dla uczestników projektu pn, ,,Aktywna integracją w Powiecie Wschowskim

Załqcznik nr 3 do ogłoszenia

WYKAZ WYKONAN-YCH USŁUG

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn:

,,Warsźaty reintegracji społecznej i rozwoju o§obistego "

dla uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

(miejscowość i data)

przedstawiam(y) następujące informacje:

Lp Opis przedmiotu usługi, w
tym wskazanie realizacj i

zadanla dla osób
wykluczonych społecznie

lub zagrożonych
,nlykluczeniem społecznyn,
z podaniem liczby godzin i

tematu
w ar sztatów l zai ęc/szkoleń

Podmiot, I7a fzecz którego rł,ykonano
usługę

Data wykonania
usługi

Wartość wykonanej
usługi brutto

l

2

Wl,konarł,ca,/ pełtromocnik \\'__vkonawc1,
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POSTĘPOWANlE o UDZIELENIE ZAMOWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.230 4 2017
" W ar sztaty rei nte gra cj i spo}ecznej i rozwoj u oso b i s te go "

dla uczestników projektu pn,,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

Zalqcznik nr 1 do rlgloszenia

WZÓRUMowY nr ...lż0l7
na \l,ykonanic zadania: ,,Warsztat1, reintegracji §polecznej i rozrvoju osobistego"
dla uczestników projcktu pn: ,,Aktt,,wna integracja rr,Powiecie Wschowskim"

za}varta w dniu ... ...ż0I'7r. we Wsclro\,\,ie (określana dalej jŃo: ulnowa) pomiędzy:

Por,viatem Wschowskim z siedzlbą przv ul. Plac Kosynierórv lc. 67-400 Wschowa, reprezento\\,anym przez Zarąd
Porviatu, w imierriu którego dzialana podstarvie udzielonego Pęlnornoctrict\ł,a. ... .... -Kierolvnik
Porviatou,ego Centrutn Potrrocy Rodzinie ,$,c Wsclrowie prą, kontrasygnacie Pani
Skarbnika Porł,iatu. zrvany da|ej jako Zamau,ia.iący.

a

Wykonawcą.

ł,spólnie zwanymi d.llej St ronami.

Zamarviający i Wykonawca określani dalej odpowiednio jako. Strona / Stronv,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Przedmiotowa umowa zostaje zawarta rv lłrrrriku przepror,r,adzonęgo przez Zarnarviającego postępowania o udzielenie
zamówienia na usługi społeczne określonego lł, art. l38o usta\\fl z dnia 29 st_vcznia 2004 r. Prarvo zanówień publicznych
(tj.Dz.U. z20l5 r., po1-. 2t64 ze zm.) o naz,tvie,,Warszlat\ reintegracji społecznej i rozwoju osobistego" dla uczestnikórv
projektu pn: ,.Ak6ryna integracja w Powiecie Wschowskim" (postęporvanie rrr PCPR.230.4.20I'7).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest zorguizowanie i przeprowadzeńe 7adania pn. ,,Warsńaty rcintegracji społecznej i
rozwoju osobistego" dla uczestników projektu pn. ,,Aktywrra integracja w Powiecie Wschowskim" w formie 3 grup
warsztatowych po 15 osób, łącznie 45 osób. Uczestnikami warsżatów będą osoby wykluczone społecznie lub
zagrożone wykluczeniem społecznym (tj. osoby niepełnosprawne, pełnoletni wychowankowie z pieczy zastępczej
oraz rodz|ny zaśępcze posiadające problemy w wypełnianiu funkcji opiekńczo-wychowawczych). Warsztaty będą
prowadzone w okresie od września 2017 roku do paździemika 2018 roku. Kńda z 3 grup warsztatowych
uczęstniczyc będzie w 5 zajęciach warsztatowych stacjonarnych oraz 5 jednodniouych warsztatach wyjazdowych.
Jedne stacjonarne zajęcia warsztatowe będą trwaĘ minimum 3 h (1h= 60 minuQ. ł,ącznle Wykonawca zobowiązany
będzie przeprowadzić 3 warsztaty dla trzech grup uczestników (w każdym po 15 godzin zajęć stacjonanych oraz po 5
jednodniowych warsztatów wyjazdowych). Szczegółowo pzedmiot umowy został określony w przedmiocie
zamówieńa, stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszej umowy.

Celem warsźatów jest przygotowanie i zmoĘwowanie uczestników zajęć do podejmowania dńńń
ukierunkowanych na wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego popruez podniesienie samooceny, dązenie do
samodzielności i niezalezrrości oraz wskazarrie mo§wacji do zmiany rytuacji ryciowej. Uczestnicy będą mieli
możliwość utworzenia grupy samopomocowej. Grupa może być środkiem prowadząqłn do zniesienia izolacji
zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobisĘ, duchowej).

1
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Lubushie
warte zachodu

PoSTĘPOWANIE o UDZIELENIe złI\4ÓWIrhIIł NA USŁUGI SPoŁECZNE NR PCPR.z30.4.2017
"Warsztaw reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"

dla uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

§2
PRAWA loBowlĄzKlsTRoN

1. W ramach umo]ły Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia warsżatów,
o których mowa w § 1 umowy, na warunkach i zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia oraz
treścią ńożonej przez Wykonawcę oferty. Szczegołolyy opis przedmiotu zamówieńa określa zńącztlk nr 1 do

umowy,

2. Strony dopuszczają dokonanie zmian w terminach realżacji umowy ze względu na okoliczności uniemozliwiające
realizaĄę warsźatów dla większości osób z grupy w terminach przewidzianych w zamówieńą a także
proponowanym programie warsztatów, jeżeli Ędzie to niezbędne do właściwego wykonania umowy. Powyższe
dotyczy w szczególności okoliczności mająrych miejsce po zawarciu rrmowy i jest konieczne dla prawidłowej
realizacji umowy.

3. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się vykonać przedmiot umowy z tl:względnieniem nale4tej staranności
i profesjonalnego charakteru wykonywanej działatności gospodarczej z wykorzystaniem najnowszych metod oraz
technik dydakĘcznych,

4. Warsztaty zostaną złealŁowana we Wschowie pod adresem do korzystania z którego
Wykonawca jest uprawiony na podstawie odrębnego Ętułu prawnego. Wykonawca oświadcza, że obiekt jest dostępny
dla osób niepełnosprawnych, a także spełnia wszystkie nolmy sanitarne i przeciwpożatowe oraz irure ustalone i
wymagane na podstawie obowiązująrych w łm zakresie przepisów prawa.

5. Wykonawca ośńadcza, ze dokona koniecznych rezerwacji i opłat w celu reŃzacji warsztatów wyjazdowych, o
których mowa w przedmiocie umowy.

6. Wykonawca oświadczą że dysponuje osobami gwaralrĘącymi należyĄ realizację przedmiotu rrmowy,
w szczególności kadą posiadającą odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, które zostĄ określone w ogłoszeńu o
zamówięniu.

7. Wykonawca zawrzęnarzeczuczestników warsźatówrrmowy ubezpieczeniaryzyka wskazanychw opisie przedmiotu
umowy i opłaci rłynikające z nich składki, a następnie przekńe Zamawiającemu, najpóźniej m 2 dni przed
rozpoczęciem warsńatów, polisę wraz z ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia w tym za]<resie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności z zajęć warsźatowych na wzorach Zamawiającego oraz
przeprowadzenia ankieĘ ewaluacyjnej badającej poziom zńożonego celu warsztatów wśród uczestników na
zakończeńe każdego z tzęch warsztatów. Po zakończeniu każdego z trzech warsztatów Wykonawca będzie
zobowiązany w terminię 10 dni roboczych do przedłożenta orygilnłów list obecności uczestników oraz sporądzerlla
raportu końcowego uwzględniającego osiągrrięcie załozonego celu warsztatów, wrrrriki ankiety ewaluacyjnej, wnioski
trenera z przeprowadzonych warsztatów, a tak,źe dostarczenia dokumentacji fotograficznej na nośniku CD/DVD wraz
z dokumentem rozliczeniowo-księgowyn . Po zŃończeniu cyklu wszystkich 3 gup warsztatów, Wykonawca będzie
zobońązaly w terminie 10 dni roboczych, do sporządzenia sprawozdania końcowego z rea7Łacji zadanią
uwzględniającego osiągnięcie założonych celów warsztatów, w'piki wszystkich ankiet ewaluacyjnych oraz wnioski z
przepr ow adzonych warsztatów.

9. Wykonawca zobońązarty jest do biezącego z$aszania Zarnawiającemu ewentualnych problemów, mogących mieć
wpływ na da7szą realizację zadalńa.

10. Z przebiega realŁaĄi kżdych zajęć wafsztatowych Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania
Zamawiająemu w terminie '7 dni roboczych kopii listy obecności uczestników biorących udzial w zajęciach
warsztatowych.

11. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, łlko w zakresie zgodnym
z oświadczeniem źożonym w ofercie,

12. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć dla L,ażdej z 3 grup warsztatowych, z
podaniem adręsu zajęć, terminu i ich godzĄ atakże wskazaniem rodzaju warsztatów wyjazdowych orazprzedłożeńa
go Zamańającemu w terminie trzech dni przed,rozpoczęciem warsztatów w każdej grupie warsźatowej

UtvlA Eti*oPĘrsKA
EUROPEJ5Kl

FUNDUSZ §POŁECZNY
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poSTĘpoWANIE o llDZIEl-EN]E złtrłówlnllle NA USŁUGI SpoŁECZN[ NR pCpR 230 4201,7
" Warsztaty rei ntegracji społcczn ej i rozwoj u osobistego "

dld uczestników projektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskinl

13. Upowaznieni przedstar,viciele Zanawiającego rnają prarvo do dokorryrvania kontroli lr,rykonvrvania umo\lf,.

14. Zamawiający zobo\Ą/iązuje się do:

l ) dos tarczenia Wykonaw cy pr z,ed rozpoczęciem warsztatów rv y.*ka zu uczestrrikór,v.

2) lojalnej \\,spólpracy z Wl,konal,cą rv celu jak najlepszego \łl,kona]ua umo\v\,.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony z.godnie ustalają, z.e Wvkonawcv za r,l1konanie całości przedmiotu rrmo\\J określonego rv § 1 przysługuie
rłłnagrodzenie tł,łącznej r.l.ysokości: ... złolych bnrtto (slownie: ........./100 bnrtto), przl-zastosowaniu
starr,ki podatkLr VAI ustalorrej na podstarvie oborviąz-ującyclt w t_vm zakresie przepisórr,.

Koszt udzialu jedrrego uczestnika lv warsaatach urynosi. ... żo11,clr brutto (slorrnie: ... zło§ch .../100) przł
zastosorlaniu starł,ki podatku VAI ustalorrej na podstawie oborviązującl.clr rv §rn zakresie przepisórł,.

Koszt organizacji rvarsztatu dla jednej z 3 grup warszlatow},ch wynosi: ..........złotych brutto (slorvnie: . . zło§clr
.../100) przv zastosowaniu starł,ki podatkrr VAT ustalonej na podstawie oborviązującvch rv tytn zakresię przepisów $,
tym koszt organizacji rvarsztatórł, ułjazdorwclr dla iednej z 3 gtup warsztato§,_\,clr rły-nosi: ,..,.. złoĘch
brutto przv zastosowźlniu starvki podatku VAT ustalonej na podstarvie obowiązujących \ł, t\,m zakresie przepisórv.

Zamarviajacv 7,astr7,ęga sobie zmniejszenie kwoty za realizację zadania o 20%o kosztu organtzacji warsztatór,v
rłłjazdorłvch. tv gnrpach warsztatorł.y-ch. ll których będzie brało udzial mniej niż 10 osób.

Faktruę należn l,rvstalvić rv następując1, sposób:

l) Nabvwca. Porviat Wsclrorvski ul. Plac Kosvnieról, lc. 67;ł00 Wsclrorva.

NIP. 92_5l888 j70

2) Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Plac Kosynierów Ic,67400 Wschowa.

§4
WARUNKIPŁATNOŚCI

Wykonawca ośńadcza, że jest lnie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zatnwiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i upowaznia Wykonawcę
do wystańania faktury VAT / rachunku bez podpisu Zamawiającego.

Zamańająq zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z § 3 ust, 1 umowy na podstawie częściowych
fakffi VAT / rachunków wystawionych przez Wykonawcę, po zakończeniu kżdego z trzech warsztatów, w
wysokoŚci określonej w § 3 ust. 3. zzastrzeżeniem § 3 ust. 4. Do faktury VAT / rachunku Wykonawca dolączy
dokumenty określone w § 2 pkt. 8 niniejszej umowy, stanowiące podstawę do rozliczenia realizacji zadańa i
wypłaty wlnagrodzenia.

Podstawą wystawienia faknry VAT / rachunku będzie właściwe wykonanie przedmiotu umowy (częściowe)
potwierdzone na piśmie przez Zarrnwiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia ZaIlnwiającemll
faktury VAT / rachunku nie później nż w terminie 10 dni od dnia potwierdzonego pIzęz Zanańającego
wykonania (częściowego) umowy.

Zamańający może we,mvać Wykonawcę do przedłożenia faknry VAT/ rachurku szybciej niż w terminie
określonym w ust, 4.

Zapłata nasą)i w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktufy VAT / rachunku przez Zamawiającego, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na faktuze VAT / rachunku.

Zaterńnzapłaty przyjmuje się datę obciązeńa rachunku Zanańającego.
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W prrypadku błędnie podanego rn fakturze VAT / rachunku numeru konta, koszty zołiązane z dokonaniem

przelewu (koszty manipularyjne), którymi bank obciąży Zamańającego pokryje Wykonawca.

W przypadku wystawienia fal,firy VAT, Wykonawca jest zobowiązany oddzielnie wskazać na faktuze VAT
elementy zamówienia co do których wystąpił i został naliczony podatek VAT oraz elementy zamówienia

zwolnione z podatku VAT.

§5
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE UMOWY

Osobarni odporviedzialnymi za kontakt pr4, rrlkonaniu umowl, oraz prowadzenie biezące_j lspółpracy i konsultacji są:

l) ze strony Zamawiającego: Przemvsłal,Maksymórł,. tel. 664 92I 399. e-rnail: przetnek@]rvzgorzadalkorvskie.p1

2) ze strony Wl,konalvcy: ...

§6
ODSTĄPIINIE OD UMOWY

l. Oprócz rrl,padkórv rr.r,mienionych rv przepisaclr Kodeksu cl,rvilnego Zamarviającemu przysługuje prawo

odstąpienia od umou1, u, następrrjącvch sltuacjach:

1) w razie istotnej z.miarry okolicz.ności powodującej, ze rłTkonanie unowy nie lezr.,w interesie publicznym, czego nie

można b14o przerlidziec w ch.ivili zawarcia umorry lub dalsze rvykonvlvanie urno\l,}- może zagrozić istotnemu

interesowi bez.pieczeństrł a pństwa lub bezpieczeristwu pŃlicznęmu;

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub liklvidacja Wykonalł,cv:

3) gdv zostanie rłl,dany prawomocny lŃaz zajęcia najątku Wykonau,c1.. niezbędnego do uykonania umo\w:

4) gdy Wykonau,ca nie rozpocznie rłykonvrvania urnorłry zgodnre z podarr_vmi rv niej tenninami lub nie uykona
któregokolrviek z rvarsztatórv lub rvłkona którykolwiek z rvarsztatórv rr sposób niezgodny z opisem przedmiotu

uno!\,T,

5) w prą-padku braku środkórł, finarrsowl,clt . częgo Zamarł,iając1, nie mógł przervidzieć rv clrrvili zar,r,ierania umowy;

6) rł, prz.lpadku braku realiz,acji zamówienia zgodnie z przedmiotem zanrórł,ienia stanorviącl,m zalącznk nr l do

umo\ł-\,.

Zamawiający tnoże odstąpic od umowy rl tęrrrrinie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o r,v/w okolicznościach.
Odstąpienie od umorrry powinno nastąpic rł, formie pisernnej pod rygorem niewazności i powiruro zawierac

uzasadnienie.

2. Strony mogą w kzzdym czasie rozu,iązac umowę za porozumrenlen stron.

§7
KARYI]Mowl\E

1. Wykorrawca zapłaci Zarnawiającemu karę umowną w następujących wlpadkach i wysokościach:

1) zaniewykonaniewterminiedanegowarsztatu- 10%wynagrodzeniabrutto określonegow § 3 ust. 1umowy;

2) za odsĘlienie odrtmowy przezZamańającego zprryczyn określonych w § 6 ust. l pkt 2 - 4 umowy,
w wysokości 1007o wynagrodzenia brutto okreŚlonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Kary rrmowre nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

8
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" Wa rszLaty rei ntcgracj i s połecznej i rozwoj u osobistego"
dla uczestników projektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

3. W prrypadku niedotr4-malia przez Zatnalviającego terminu platrrości. Wl,konarvc1, prąvsługule pralł,o naliczenia
odsetek od daty rvymagalności zobolviązania

4. Wykonawca oświadcza , że lul-raża zgodę na potrącenie w roz.utnieńu afl. -{98 i 499 kodeksu cywilnego kan, umorł rrc1

w lłysokości określonej w ust. l pkt 1 niniejszego paragrafu. Jednocześnie Wlkonarł,ca oświadcza.
ze pol\Tzsze nie zostało zlożone pod rłpll,r,l,em błędu, ati nie jest obarczone jakąkolwiek irurą wadą oświadczcnia woli
skutkującą jej nieważnością. Zamarł,ia,iący ośrviadcza. że rłvstarvi W_vkonawcy notę u, terminie 2I dni od dnia
dokonania potrącenia zawierającą szczegółou,e naliczenie kar}, umor.vrrej lv przypadku zaistnienia sltuacji. o której
mowa w ust. l niniejszego paragrafu. Kara określona w rtst. 1 pkt 1 nirriejszego paragrafu nie tna zastosorvania. gdv

opóźnienie wynika zdziŃańa siĘ łyższej.

§8
PRZENIESIENIE WIERZYTEr,N OŚ CI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

Na podstawie art. 509 k.c. Wykonawca nie nożę bęz zgody Zanarviającego przerrieśc na osobę trzscią wierą,telności
rrvnikając1 ch z ruruejszej umow),,

§9
POSTANOWIENIAKOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia urnouy rłymagają zaclrorłatlia fonnl,pisemnej pod n,gorem niervażności.

ż. Zńączńki urymienione w treści runow},stanor,vią jej integralną cześc.

3. W sprarvach nie uregulolvanvch umową stosuje się odpouiednio przepisl Kodekstr cvrvilnego oraz usta\ł}

. Pratvo zamór,vień publicznyclr.

:t. W pr4padku zaistnienia sporórv r,łynikającvch z realizacji ninielszej tlnro\\l,. stron}, u, pienvszej kolelności będą
rozrł,iązl,-rvałr, je w drodze dwustronnych negocjacji. a rv razie nie dojścia do porozurrrienia, rozstrzygać będzie sąd
rvła ściw_v dla siedziby Zamarviającego.

5. Umowę sporądzono rv trzeclr jedrrobrzmiącyclr egzernplarzach. rv jednynr egzetrrplarzll dla Wł,konawcy i ł drvóclr
dla Zarnawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKoNAWCA.
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" W ar sżtaty reintegraci i społecznej i rozwo j u osob istego "

dla uczestników projektu pn, ,,Aktywna integ racja w Powiecie Wschowskim

Załqcznik do Umowy nr,,.,..,...

na wykonanie zadania:
,,WarsztaĘ reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"

przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzęńe zadania pn. ,,Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju
osobistego" dla uczestrrików projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim" w formie 3 grup wa$ziatowych
po 15 osób, łączńe 45 osób. Uczestnikami warsztatów będą osoby rvykluczone społecznie lub zagrożone wykluczęniem
społecznym (tj. osoby niepełnosprawne, pehrolefui wychowankowie zpieczy zastępczej orazrcdziny zastępcze posiadająpe
problemy w wlpełnianiu firnkcji opiekuńczo-wychowawczych). Warsztaty będą prowadzone w okresie od wześnia 2017
roku do pńdńemka 2018 roku. Ka:zd^ z 3 gnp warsztatowych uczestnicąyć będzie w 5 zajęciach warsztatowych
stacjonarnych oraz 5 jednodniowych warsztatach wyjazdowych. Jedne stacjonarne zajęcia warsztatowe będą trwĄ
minimum 3 h (1h= 60 minut). Ącmie Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić 3 warsztaty dla trzech grup
uczestników (w kżdym po 15 godzin zajęć stacjonarnych orazpo 5 jednodniowych warsztatów wyjazdowych).

Celem warsztatów jest przygotowanie i zmotywowanie uczestników zajęć do podejmowania dzińań Ńierunkowanych na
wyjście z sytuacji wykluczenia społecznego poprzez podniesienie samoocęny, dĄżętltę do samodzielności i niezależrości
oraz wskazarrie motywacji do zmiany sytuacji Ąciowej. Uczestnicy będą mieli możliwość utworzenia gnrpy
sźrmopomocowej. Grupa moze być środkięm prowadząqm do zniesienia izolacJi zewnętrzrrej (społecznej, towarzyskiej) i
wewnętrznej (osobistej, duchowej).

Terminy organizacji warsztatów:

Wykonawca zorganintje 5 warsztatów stacjonarnych oraz 5 warsztatów wyjazdowych integrująrych uczestników dla
kżdej z3 grup w następujących terminań:

I Grupa (15 osób) : wrzesień 20I7r. - styczeń 2018r.

II Grupa (15 osób): listopad 20I'7r. - kwiecień 2018r.

III Grupa (15 osób): kwiecień 20I8r.-pńdziernik 2018r,

Ostateczne terminy oraz godziny zajęc zostartą ustalone z grupami na pierwszych spotkaniach. Zatańający zaśrzega
sobie możliwość zmiany terminów warsńatów z poszczególnymi grupami. Wykonawca przedłoĘ Zamawiającemu
harmonogram zajęć w poszczególnych warsźatach w terminie 3 dni roboczych od ich planowego rozpoczęcia orazbędzie
informował niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich jego zmianach za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail na
adres: pcprwschowa@o2.pl

Liczebność i podział na grupy:

Na udział w wafsztatach zostanie skierowanych 45 osób wykluczonych społecznie hlb zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Zostaą utworzone 3 gupy po 15 osób w kźdej. Dla kżdej grupy Wykonawca zorgatllzaje 5 warsżatów
stacjonarnych oraz 5 jednodniowych warsztatów uyjazdowych, integnrjących uczestników. Łączńe 15 njęć
warsztatowych stacjonarnych oraz 15 warsztatów wyjazdowych dla 3 grup.

Forma prowadzenia warsztatów:

Warsztaty naleĘ prowadzić w formie akĘwnych zajęć z uczestnikami, przy wykorzystaniu gser, zabaw animująrycĘ
scenek. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić materiaĘ szkoleniowe dla uczestników warsźatów. Na koniec kazdego
warsztafu prowadzący prowadzi 15 minutową sesję Feedback. W razie konieczności nazajęciataleĘ zaprosić ekspertów
czy gości np. policjant lekarz, aktor, prawnik, dieteryk itp.
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Warsztaty wyjazdowe:

W ramach reahzaqi zadania Wykonawca zapewnia co najmniej 15 warsztatów wyjazdowych (po 5 warsztatów
wyjazdowych na każĘ z 3 glp) o charakterze kulturowym, edŃacyjnym lub sportowo-rekreacyjnym do ustalenia z
poszczególnl,rni grupami. Za warsztaĘ wyjazdowe uznajemy każdego rodzaju wydarzenie kulturowe, edukacyjne lub
sportowo-rekrearyjne biletowane (m.in. wyjazd do kina, teatrą opery, filharmonii, aquaparku, ogrodu botanicznego,
muzellm, koncert, kabaret, wydalzenie regionalne lub lokalne Ę.) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
kosztów ,nviązarrych z organizzqą warsztatu wyjazdowego tzn. kosztów biletów wstępu, przejazdu (transportu),
ubezpieczenia NNW itp. Wykonawca zapewnieniatakże w trakcie warsztatów wyjazdowych co najmniej 1 ciepĘ posiłek,
wodę w butęlkach gazowan{ńegazowaną, kawę, herbatę, ciastko np. pączek czy drożdżówkadlakażdego uczestrrika. W
przypadku warsźatu wyjazdowego przelłaczającego 8 godzin, Wykonawca jest zobowiązany zapewnic doda&owy posiłek
regeneruj ąry dla kańego ucze stnika.

Prowadzący:

Wykonawca zapewnia podczas każdego warsaatu co najmniej l trenęra - specjalistę posiadającego wykształcenle wyższe
psychologiczne lub pedagogicznę oraz doświadczenie w prorvadzeniu warsztatów dla osób wykluczonych społecznie lub
zagrożonych wykluczeniem społecmlłn, zgodnie ze ńożoną ofeĄ.

Miejsce i sale szkoleniowe:

Warsztaty stacjonarne na7ezy zorganizować na terenie miasta Wschowa w sali szkoleniowej dostosowanej do liczębności
wskazanych grup. Obiekt, na terenie którego będą odbywĄ się warsztaty stacjonarne nie powinien posiadać barier
funkcjonalnych, w szczególności architektonicznych uriemożliwiająrych poruszanie się osób z ńepełnosprawnością. Jeśli
takie posiada tnlezy zapewnić sposób ich likwidacji. Sala musi być ogrzana do temperatury pokojowej oraz posiadaó stoĘ
ikrze§ą tablice Flipchart z kartkami, flamastry, ekraą projektor z wejściem na HDMI. Sala musi mieć dostęp do toalety.

Bufet szkoleniowy:

Podczas kazdego z warsńatów, Wykonawca zapewnia bufet szkoleniowy, lł skład którego wejdzie: kawa rozpuszcza7na i
ńerozpllszcza]na mielona, herbata, 3 rodzaje ciastek, śmietanka do kawy, cukier, woda gazowana i niegazowaną serwetki
lub ręcztik papierowy, niezbędne naczyńa oraz kosz na śmieci. Bufet kawowy nalezy zorganizować w miejscu, w którym
odbywają się warsztaty.

Ubezpieczenie:

Wykonawca zapewnienia ńezpieczenie NNW o wartości co najmniej l0 tys. złotych podczas tnrania warsztatów dla
kńdego uczestnika skierowanego przez PCPR we Wschowie,

Ewaluacja:

Na zŃończenie każdego z tlzech warsztatów Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzeńa ankie§ ewaluaryjnej
badającej poziom zńożonego celu warszLatów wśród uczestników.

Po zakończeniu każdego 'z trzech warsztatów Wykonawca będzie zobowiązmy w terminie 10 dni roboczych do
przedlożeńa oryginałów list obecności uczestników oraz sporządzenia raporhr końcowego uwzględniającego osiągnięcie
założonego celu warsztatów, wyniki ankiety ewaluacyjnej, wnioski trenera z przeprowadzonych warsztatów, a także
dostarczenia dokumentacji fotograficznej na nośniku CD/DVD.

Po zakończeniu cylJu wszystkich 3 grup warsztatów, Wykonawca będzie zobońązarty w terminie 10 dni roboczych, do
sporządzenia sprawozdania końcowego z rea|izacji zadaną uwzględniającego osiągrrięcie załoźonych celów warsztatów,
wyniki wszystkich ankiet ewaluacyjnych oraz wŃoski zprzeprowadzonych warsźatów,

Wykonawca zobowiązarty jest do bieżącego zgłaszanla Zarnawiającemu ewentualnych problemów, mogących mieć wpĘw
na dalszą realizację zadania.

Zprzebiegl realżacji każdychzajęć warsztatouych Wykonawcazobowiązanybędzie do przedkładarria Zamańającemu w
terminie 7 dni roboczych kopii liĘ obecności uczestników biorąrych ńzińw zajęciach.
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Załqczniknr 5 do ogłoszenia

UMowA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DA}IYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu .....20I'7 r. we Wschowie między Powiatem Wschowskim z siędńbąpr4/ ul. Plac
Kosynierów Ic, 67-400 Wschowa, reprezentowan}m przez Zarząd, Powiatu, w imieniu którego dzińa na podstawie
udzielonego Pełnomocnictwa: Pani Katzrryna Ciepła- Nowak - Kierownik Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie we
Wschowie przy kontrasygnacie Pani Magdaleny Jęftzejczak- Skarbnika Powiatu, zwanym dalej Zlecającym

a

... z siedzibą ...... NIP: .........., REGON:
..,.,,, KRS: reprezentowaną przez ... zaryalymdalej }Yykonawcą,

wspólnie zwanymi dalej Stronami.

Strony zańerają niniejszą Umowę o powierzenin przetwal7ania danych osobowych na rzęcz reŃzacji pĄekhr pn.
,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim", wspołfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach: Regiona|nego Programu Operaryjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga Społeczna,
Dzińane7.2Prograrry aktywnej inte$acji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zwanej dalej Umową o
następującej treści:

§1,

U żryte w niniej szej umowie określenia onnczają:

1)ustawa-ustawęzdnia29 sierpnia1997r.oochroniedanychosobowych(tj.Dz.U. z2016poz.922);

2) rozporządzenie - rozporądzeńe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dnia 29 kwietnia 2OO4 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzana danych osobowych oraz warunków technicanych i organżacyjnych, jakim powirrrry
odpowiadaĆ wądzerua i systemy informatyczne słuące doprzet:warzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

3) dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące uczestników projekfu, które muszą być przetwavane
Przez Wykonawcęw celuwykonaniaumowyNrPCPR.230,4.2017 zdńa .,. ..... na rzeczralizacjiprojektu;

4) administrator danych osobowych - Instytucja Zarądzającadla Regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020,tj.
Minister Rozwoju;

5) Przetwarz:urie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonlrvane na danych osobowych, Ękie jak zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zrnieniarrie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do
prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji narzeczrea|tzacjiprojektu;

6) dokument - dowolny nośniŁ tradycyjny lub elektroniczry, na któr5,rn zlpisane są dane osobowe;

7) pracownik - osobę świadczącąpracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;

8) PĄekt - PĄekt Pn. ,,Aktyvlłra integracja w Powiecie Wschowskim", wspołfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operaryjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi pńorytetowej 7,
RÓwnowaga Społeczną Działanie 1.2hograrrry akĘwnej integracji realizowane przezpońatowe centa pomocy rodzinie;

9) Ins$tucja Zanądzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
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§.)

I. Zlecający, dzialając w oparciu o uprawnienie \\,1,nikające z Umo\\} o dofinansorvanie Projektu Insqłucji Pośredniczącej
w ramach Regionalrrego Progratnu Operacyjnego Lubuskie 2020. zay,artej rv dniu 24.1L20l6 r. z Wojer,vództrł,enr

Lubuskim. powierza Wvkonarvcv przętwar7,alie danych osoborłl,ch na r,r,arunkach opisan1,,ch rv rriniejszej Umowie.

2. Przetwarzarrie danych osobowych mozlir,ve jest lł1.lącznie lv celu realizacji umo\\y Nr PCPR.230.4.20|'7 z dnia
.,,., na r7,eczreali7acji projektu pn. .,Łkhw,na integracja w Powiecie Wscholrskim".

3. Wykonawca oświadcza.żezapoznał się z ustawą z dria 29 sierprua 1997 r. o ochronie danvch osobo§Tch (t.j.D,z.U. z
2016 poz.922) orazrozporządzeniem Ministra Sprarv Wervn9trzrr_l,ch Adrninistracji z drria 29 krlietnia 2004 r. r,l sprawie
dokumerrtacji przetwarzarua dan_v-clt osoborłl,ch oraz warunkólv technicznl-clr i orgaruzac.vjnych. jakim porvinn1,

odpowiadac vządzenia i s_vsteml, informa§,czne służące do prz,elwarzania danyclr osobolrl,clr (Dz. U. Nr 100. poz. 1021) i
będzie przestrzegń zapisótr tł, nich uięt},ch z, naleirytą skrupulatnością i starannością

§3.

I. Przetwarzanie dan_vclr osoboulclr jest dopuszczalne. jezeli osoba, której dane do§,czą lv,vrazi zgodę na ich
przetwarzalie. Oświadczenia o lrlrazeruu zgody na przeLw*arzanie danych osobowych przechorłuje Zlecający rv su,ojej

siedzibie.

2. Zlecający upowaznia Wvkonarlcę do trldarvania swoirn pracownikom imiennych upowaznicń do przetwarzzuria danl,ch

osobowych. Wykonawca ograniczł, dostęp do danych osobowl,ch uryłącznie do pracownikórv posiadającyclr imierure

upoważnienia do przetrvarzania dall,ch osobo$Jch.

Wzór upoważnienia do przetrvarz.irnia danl,clr osobo\Ę,ch zallartv jest u,załączniku nr l do niniejszej Umorł1.

Wzór odwołania uporvaznienia do polr,ierzenia przetu,arzania danyclr osobołych zawaĄ jest rv załącznlkl nr 2 do
niniejszej Unrowry.

3. Wvkonarvcabędzie prowadzić ell,idencję pracorvnikóll uporvaznionych do przetl,av,ania danł,ch osoborłych. Lista osób

upolvazllionych do przetrvarzańa darrych osoboł-\,clr będzie pv,ekazana Zlecającemu.

4. ZaWęs danych osobor.vy-ch powierzon1,,ch do przetwarzania: imię i nazwisko Uczestnika projektu, adres zamieszkańa
Uczestnika projektu (miejscowość, nr budynku. nr lokalu, ulica, kod pocztolly), PESEL Uczestnika projektu.

5. Niezwłocznie po rłl,konanilr przedrńotu umow}, Wykonawca zoborviązany jest do usunięcia z elektrorricznyclr
nośników informacji wielokrotnego zapisu rv sposób trwalv i nieodwracalny oraz zńszczenia papierowlclr i
elektronicznych nośników inforrnacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalorre zostałv powierzone do przetrvorzenia

dane osobowe.

§4.

1. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do podjęcia środków
zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w afi. 36-39 ustawy oraz w roąorządzenil.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych, powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy
Nr PCPR.230.4.20I7 z dnia ..... na rzecz re,alizacji projektu oraz dokumentów, uzyskanych w związ1<lt z
rłykonywarriem crynności objętych Ę umową;

b) obowiązek zachowania poufności wiąże Wykonawcę także po rozwiązaniu powyższej rrmowy;

c) niewykorrystywania zebranych danych osobowych dla celów innych nż określone w umowie Nr PCPR.230.4.2OI'7
z dnia ... ... r. narzeczreahzaąi projektu.
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3. Wvkonar,r,ca jest zoborł.iązany do podjęcia wsz.elkiclr krokórv słuzącyclr zachov,ańu w tajemnicy przez pracownika
mającego dostęp do danych osobolrych wszłstkich informacji. jakie ten uryskal rv związkrr z dostępem do §ch danych.

4. Wvkonatvca zoborviązuje się niezlvłocznie infonnowac Zlecalącego o:

a) rrszelkiclr przvpadkach naruszenia tajemnicy danych osobor,rłch lub o ich Ńewłaścirwrn uzyciu,

b) wszelkiclr c4,nnościaclr z l1asnl,m udziałem rv spral,aclr do§cząc_vch ochron1, danych osobo\łTch protvadzonych w
szczególności przed Generalnlrn Inspektorem Ochron1, Danyclr Osoborłlch. urzędami państwouyrni, policją lub przed
sądenr.

5. Ęvkonarr,ca zobowiązuje się do udzielenia Zlecającenu rra kazde ich ządanie, informacji na ternat przetlvarzańa
wsz.vstkiclr dan,ch osoboł},clr przez Wlkonawcę. a w szczególności niezr,vłocznego przekazrywania informacji o każdym
przvpadku naruszęnia obowiązków dotyczących ochrony danr:clr osobolr,ych.

s\ _'l,

l. Wykonarł,ca umozliwi Zlecającemu na jego żadarue dokonanie kontroli w miejscach. w których są przetwa_rzane
po,tłierzotle dane osoborłe, ,tr terminie rł,spólnie ustalon,m przez Strony, nie późrriejsąvm jednak niż 5 dni
kalendarzorv_vch od dnia porviadolnienia Wrkonarvc1, o zarniarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia
prawidłowości przetwarzan ia or łz zabę7,piecłe\ia dani,ch osobour clr.

2. W prrypadkrr powzięcia prze7, Z|ecającego rłiadonrości o razącym naruszetriu przez Wvkonarvcę zobowiązń
wynikających z usta\łry, rozporządzenia lub z niniejszej Umorł1,, Wykonawca umożlirvi Zlecającemu dokonane
niezaporł,iedziarrej kontroli, lv celtl. o któryrn nrorł,a rv ust. 1.

3. Wykonalvca jest zobor,viązany do zastosowania się do zalcceń dot_vczących poprawy, jakości zabezpieczenia danych
osoborłTch oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonyclr lv \}];1itru kontroli przeprolvadzonych przez zlecającego.

4. Wykorrau,ca odpo\\,iada za szkody jakie porł,stałr, rvobec Zlecającego lub osób trzeciclr u, wyniku niezgodnego z
Umorł,ą. ustawą lub rozporządz,eniem prz,etw ar zania danych o s ob ouych,

"S 

6,

1. W sprawach nieuregulou,anyclr niniejszą Umową mają zaslosowanie przepisy usta}r,y z dnia 23 krvietnia 1964 r. Kodeks
cyrr ilnv (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 3 80 z późtt. ztn.), ustawł z dńa 29 sierprua 199'7 r. o ochronie danych osobowyclr (tj. Dz.
U. z,2016 poz.922). orazro7,porządz,erua Ministra Spraw Wervnętrznych i Adrninistracji z dnia 29 kr.r,ietnia 2004 r. łv
sprawie dokurnentacji przetwarzania danych osoborrl,ch oraz rvarunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadaĆ vządzenia i sl,stemy infonnatvczne słuzące do przetwarzania danych osoborłyclr (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Niniejsza Umowa wchodzi rł ąvcie z dniem podpisania i jes1 zawarta na czas obowiązywania rrmowy
NrPCPR.230.4.20I'7 zdńa ... ...... narzeczrealizacjiprojektu.

3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:

l) Załączńk nr 1 do niniejszej umowy: wzór uporł,aznienia do przetlvarzania darryclr osobollych na poziomie beneficjenta
i podniotów przez ńego utnocorvanych;

2) Zalącznlk rrr 2 do niniejszej unrowy: wzór odwolania upowaznierua do przetwarzańa danych osobowych uczestnikór,v
projektu na poziornie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanvclr
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poSTĘpoWANlE o UDZIELENlE złplówlltlLą NA USŁUGI SpoŁECZNE NR pCpR,z30.4.20:l7
" Warsztaty reintegracj i społecznej i rozwoju osobistego''

dla uczestników projektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

4. Niniejsza Umor.ya została sporządzona rł, 3 jedrrobrznriącvch egzemplarzach: 2 egzernplarzę dla Zlecającego,
egzemplarz dla Wykonarvcy.

ZLECAJĄCY: WYKONAWCA:
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FUNDUSZ sPOŁECZNY

poSTĘpoWANlE o UDZIELENIl złN{ówle Nlł NA USŁUGI SpoŁECZNE NR pCpR.230.4.2017
" W ar sztaty rei ntegracj i społecznej i rozwo j u osobistego''

d]a uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

Załqcznik nr l
do Llmowy poluierzenia przetwarzania danych osoboyvych - I|zór upov,ażnienia do przetwarzania danych osobowvch na
p oz i om i e b e lte fi c1 e n ta i po dmi o l.<i,ll, prz e z n i e go tł t lt <lc ov, a n.yc ll

UPOWAZNIENIE Nr........

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PN.,,AKTYWNA INTEGRACJA w POWIECIE wscHowslflM,
W RAMACH REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LI]BUSKIE 2020

Z dniem t .... ] r . na podsta\\ ie art. 3'7 u, zrł,iązku z, art. 31 ustaw}. z dnia 29
sierpnia 199'7 r. o ocluonie danl,clr osobo\\l,cłl (tJ Dz.U. z 2016 poz. 922), upowazniam
t l do przęt\larzańa danych osobow},ch uczestników
projektu pn. ,,Ak§wna integracja lv Porviecie Wsclrorlskim" rr rarnach Regionalnego Programu Operac.vjnego Lubuskie
2020

Uporvaznienie obowiązuje do dnia odwołania. nie pózniej jcdnŃ ńź do dnia 3l grudnia 2018 r. Uporvaznienie wygasa z
clrr,vilą ustania Pzma,/Paru* zatrLrdnienia w ... ...

Czltelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub podmiottu który został do tego przezBeneficjenta unocowany,
upowaznionej do wydawania i odwoływania upowaznień.

* niepotrzebne skreślić
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FUNDUSZ spOtEczNY

pOSTĘpoWANIE o UDZIELI-]Nlt; zRtłówlBruIe NA USł.[lGI SpoŁECZNE NR pCpR.Z30.4,2017
" Warsztaty rei ntegracj i społecznej i rozwoj u osobi stego"

dlą uczestników projektu pn ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim

Zalqcznik nr 2
do Lhnowv poy,ierzenia przehNarzania danych osobo\N,})ch - trtr'zór ocllvołania upolt,aznienia do przehl,arzania clan.ych
osobow.ych uczestnikóv, projektu na poziomie beneficjenta i podntiotóll, przez niego ttmocovan.ych

ODWOŁANE I]POWAZNIENIA Nr........

DO PRZETWARZANIA DA}IYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PN. ,,.Ątr(TYWNA INTEGRACJA w PoWIECIE wscHowsK[M,,

W RAMACH REALIZACJI RLGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LI]BUSKm 2020

Zdtiem I .., ] r., na podstawie art. 3'7 w zr,viązku z al:-.3l ustatlry z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochonie danvch osoborrlclr (tj Dz.U. z 20|6 poz. 922). odrłoluję upowazniclue

t ] o przetu,arzania danl,clr osobo\\]ch uczestnikóu projektu plr
,,Aktywna integracja r,r, Porliecie Wsclrorr skirn" rv ramach Regionalnego Prograrnu Operacrjnego Lubuskie 2020.

Crytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjentą lub podmiotą który został do tego przezBeneftcjenta umocowany,
upowaznionej do wydawania i odwoływania upowaznień,


