
POSTĘPOWAFiIE O UDZIEI,ENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPIt.Z30.3,2017
'' Warsztaty Ieirltegracii społeczliej i rczr,voju osobistegD "

dla uczestników prtljektu pn, ,,Aktllt^łna itltegrac]d w Fawiecie \{schowskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Plac Kosynierów 1c

67 -40t'Wschowa

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
(zwane dalej rrogłO§zeniem")

pod nazwą:

,r'Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"

dla uczestnikólv projektu pn. ,oi\ktvlvnll integracjłt rł, Powiecie Wschawskim" rł,spółfilratlso,ń,an9go przez Unię
Europejską ze środków Europejskie_eo Funduszu Społecznego w rarrrach Regionalnegcl Programu Operacyjnego LŃusloe
:020, Oś 7 R.óiłłror,vaga Spclłeczna, DzjaŁanie'i,2 Prclgramy aktlłvlrej integracji tęalizclrvane przez poiviato\^,ę cęntra
poillocy roctzirrie

Poslęporvanie o udzielenie zanrć>r.vięnia rra usługi społeczne prclwadzclrre jest rł,eclług zasad clkreślonych rv art i38o ustźt$,)/

dnia 29 stycznia 2004 r. Prarvo zamówień publicznych 1tj, Dz. L]. z 2015 r. pc,z. 21_61 zę zrn ). Realizacja zanró.uvienra

podlega prarvu polskienu, rv t_ytn lv szczególttośc:i rrstarvie z dIria 23 ki,i,ietnia 19ó4 r, Kodeks t:_"-wiln_v Wartośc
zanrówięnia rrie przekracza rvyrazonej w złotych rł.iwnor.v,arlości kwotv 750 000 euro

Zal4czltiki do o gło szeni a :

Nr 1 Fotmularz o1'erlovi,,v*

Nr 2 Wzór pełnornocnlctwa

Nr 3 Wykaz wykorranl,ch usług

Nr4 , Wzi>r umo\Ąry

Nr 5 - Wzćlr uruowv porvicrzerria przelwatzania clanych os<lbowych

f)znaczerrie przetimiotu zanrówienia wedlng 1Vspólnego Słownika Zanrólvień Publiczrrych - kod CPV: 80400000-8
usługi edukacji osób dorosĘch oraz irrne,803 10000-0 Us}u_ei edukacji nrłodziezy.80410000-1 Rózłie us}ugi szkolne,
80500000-9 Usługi szi*rllenicltł,e , 5_§270000-3 Lisłi.rgi śrł,iadczone przez placór.t,ki olerirjącc rvyzyr,r,icnic i mie,jse a

noclegowe.

.l. Zflmalyiąjący:

Nazwa l.atnawiaiącęgo: Porviatcx.ve Centrum Ponłoc,v Rodzirrie rł,e Wscho-"viel

K i ęrtłw:n i k Zanrarł,iaj ąc ę go : Ki eror.rłrik - Katarzy rta C i e pła N ou,ak

Adtes Zatnarviajacego: ul. Plac K<rs_vrrierórv lc,6],400 Wschorva

Nr telefonu: 65 540 17 58.6,5 540 17,59

Nr frksu: 65 540 }7 59

,Ądtes ę-rnail: pcpnvschov,a@lo2,pl

Strorra \łr!\Ąv na kttlrej będą unrjeszczane infonriacje: rłłrłv,bip"lłT ota.lubuskie.pli'pcpnvschor.l,a
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F}DSTĘPOWANlE o UDZIELENIE ZAIuoWIENiA NA USŁLIGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2017
" \,Vaisztaty Ieilitegracji społeczrrej i rozrł,oju osobistego"

dla wzest:nikółu prajektu pn, ,Aktvlłna integracja w Powiecie |Vsthowskim

2. Sposób poł,ozumiervania się Zamawiającego z Wy,-l*onawcanf

Zamalł"iający in|"ormrrje. ż,e dopttszcza porozumievi,anie się za pcrmocą faksu oraz poczty elektrorricznej e-nrail

przy przekazywanitr następuiących dokunręntÓ,vr,:

1} płtari i 11n jaśnień oraz itllr,n*ch infbr.mac,ji dotycząl,ycli treści ogloszetria o zaniólviocirr:

żl zntiatt treści oglt,sz.enił:

3) ini.łlrrnacji o poprawierriu oczywj§Ę/clr olrr_vłr:k plsarskieh o.raz ocz.łv,istyclr orul4ek rachunkorvych;

4} infcnnacji o poptar.r,ieniu inrr_vcir ołnyłetrl polegającyclr na niezgodrrości olbrt_v z ogłoszenienr, niepolłT_'',du.iących

istotnych zlnian w treśoi oferty;

5} inlbrmacji o ołlrzuceniu of'efiv;

ó } zarł,iad onrień r: r,v_vborze na.ikłlrzystniej szej o{brly:

7| zarviadonrięń o uniewaźllieniu pclstęporvania:

S} inlorrłacji o udzielenirr ząm(jłl,ietrią;

{)) inforrnacji o nieudzięlęrriu zaniólą,ięnia.

t,]wĄfiA! L)orrna pisemna.!est bezrvzględnle zastrzeżolie clla oferty i dokunrerrtórv oraz pełnclnrclcnictr.va

3. Sposób uclzielania w$aśnień dotycząc_ych ogłoszerria

l) Wykorralvca mozę zwrócić się do Zanralł,ia_iącego o l.v1,_jaśnierrie treści ogłoszenia, Zarrrarviający udzięli wl,jaśnieil

niezlvłclcznię, jednak nie późrriej njż. na 2 dni przecl upłyrł,em ternrjnrt składania clibrr pod r.l,arunkiem" zę wtriosek

cl rvl,iaśnicIric trcści clgklszerria r.łpłynął do Zanrarł,iającego nic pćlznie.i niż do końca dnia. rv którym upłyrva poklr.l'a

\\,yzlra§uone§]o ternrinu składarria ofęń,

2) .lęzeli rł,rrit,lsęk, o któr,v,m mo\\/a w ppkt l r,i,pł,vnie po rrpłyrvie ternrinu na jego złożerrię 1rń będzlę daĘczył udzielonych

rvyjaśnieil. Zamawla.jąay rntrźe rrdzielić rvyjaśnieli albo pcizclstarvic rvniosek bcz rozp<>znania.

3) 'I'l,eść zap_łtań (i.r,nioskólv o rq,iaśoienie og,l<rszenia) \^|raz z rvy.jaśrrierriami Zamarł,iający trrrzekazu.je \Ą/'_ł'kclnawcom e-

nailenr). bez uiawniania źródła ząytania oraz udtlstęprfa na stronię BIP: rvrvrv bip lł,rota.lubuskie.pil'pcprwsclrcliva

4} W uzasadnionyc}r pTrz,łpaciiiaclr Zamawiając.v może przed uplyrvem temrinu składarria ofert zrnieniĆ treŚĆ og}oszerria

i)ok1lnarrą zllrianę trcści clgtoszerria Zamawiając,v uclostępnia tra stI-otrie IJIP: rłTł,w"bip.rłT clta.lubuskie.piipc'prw'scilorva,

5) Qsobą trpolł,aztriona do składanja r.l,,"v,jaśrrień rł, sprarvie prze dtniotorł,ego zamóv,ienia .jest Pan Przenrysław }'Iaksymów

- Kotłrclynator proiekru pn. ,,.Ąkt;-rł,na irrtegrac.ia rv Powiecie Wscltorvskir-n"

4. Sposób prz_ygotołyania oferĘ

t) Ofeftę nalezy przygotrlił,ać ściśle rvedług rł,,vtnagati rł_ryrlikając1,,ch z ogłoszenia. 'freść ot-erty rrrusi odporł'iadać tleŚci

ogłtlszcrria

2} Wy,korłarvca skłacla t;,lko jeciną cl{i*ę. Aite,mat_vwy zawarte lrl treści olbrty spclrx,cldują jc.i odlzucenic. Zł<>żenje dll,ilch

lub więcej olęr1. sanroclzięlrrię ltń przy udziaie innych podrniotów pclwociuje odrzucenie oferly jako ruezgoclnej

Z przeplsat}ll pra\Va.

3) {)f,3rt9 {l*,raz. z. z,ałącznikami) rraleźy sporzadzić u, tbrtnie pisemnej, rv języku polskirn. Oft:rta niecz.łteitla zostanie

łldrzucona. Zarnalviający 11ię 1rr.vr&za zgody na zlożente ol'erty la, postaci elektronicznej, opatrzofiej krvalilikolł'anyrrt

podp isem elektroniczrrlrnr.

4J Zaleca się. aby rvszystkie strorl_v ofert_v {l,vraz z załącznikami) b_łł;,popunerowaile i spięte (zszyte) w sposób trrvał,v.

Ponadto. zalcca się aby r.vszelkie mie.jsca. rv któryclr Wykclnawca nanićlsl ztniany. byly przez niego pclprarvionc poprzez

skręślelrie b.lcdlre1 h,ęści iuŁr ku/ot,v* z utrzynraniern c4Ąe}nc:ści skreślorrych wyrazólv lub liczb, rłpisanie pł:prarłnej

trcści oraz złoze,nie pocipisrr o36by (osób) c1o tego u;lrarvniclrrej (para{blłzne)
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PoSTĘPOW,ANIE O UDZIELENiE ZAMotVIENlA NA USŁLIG1 SPoł,ECZNE NR PCPR,230.3,2017
'' Warsztaty reintegracji społecznej i rozwuju osobistego "

dla utzestników prajektu pn, ,,Ak|łlvllu iłlttgracj0 vv Powiecie Wschow,skim

Na of"ertę skłacla się §,ypełniony i podpisany tbrtnuiarz ofeftowy (zgodn1,,z treścią załącztlika 1rl, 1 do ogło§zenia) ófaz
dokumenty (załączniki), stł1lowiące jej integralną częśc, na które składa.la się:

a) doktrrnenty potr.r,ielrclzające spełnienie przez \Ąi_vkonarvce r.ł,arunkćlw podlniototvych udziału w post9p()waniu. o

któryclr mowa \v pkt l0,

b) pełrromocnictiłc" jczeli zachodzą ok<iliczności polvodujące kclnieczrrość dołączenia do ofi:rt_v takiego dokumcntu.

ci dokunTerrt_v pclśrviadcza.jące przepl,acovIane _r:odziny rrlarsztątó."vi'zajcći szkoleń z c,sobanri rł,yklrrczłlnyrni
sptlłecznie lub zagrożclril,mi wykluczct-tieln społcczn}T-I1, o kt<!ryclr mowa w pkt. 6. do udokumentorvania

kry,terium .,Dośrviaclc zenie".

W przlpadku, *sdy Wy,konalvca składa kopię jakiegoś dokunęntu musi bl,ć ona pośrviadczona za zgodrrośc

z oryginałem przez Wykonalvcę. Pośr.r,:iadczyć dokrtrneot rnoźe t.vlko osoba lub osoby upou,ażnione do skladania
oświaclczeń rv inrieniu Wykorrawcil. Jezeli do repręzelltowarria Wykorrarr/cy upo\ł?zniorre są łącznie drvie lub więcej

clsób kopie doktrrnentów muszą być pot\Ąriefdzono za zgodttość z cryginalenr p[zez tę osoby, Pośrviadczenie ptrrł,inntl

nestapic w sposób jednoznacznie ictentyłikujący osobę lub osoby,pośrviadczające (Wykonawca na kazdej zapisanej

stronie kserokopii składa własnoręczny pocipis poprzedzony co najmniej clopiskiem zużrycient tbnnuł_v ,.za zgadfiaść"
]ulr l-óvr,ntlr.r,aźnej) Do ofierty mrrszą zostac zalączont: konlpletne clokttmcnt},, tzn rv lbmrie i tręśoi o<lp<lr.r,iał!a.i4oc

oryginał,lnr (zarvieraĆ r.vszystkie treści r.łpisóu,, pieczątek, podpis;r, itd"). Kopie dokutrlentóv, musza b.vc ez_ltelrie.

Zalnarvia.jąov maże żądac przedstarvienia oryginału lub notariall-rie p<rśrviadczonej kopii dokumcntu wyłąoznic lrtcd\,_

gdy zlozona przez W_vkonawcę kopia <lr:lkumentu jest rrieczytelna luLr buclzi }vątplilvości co do je1 pralł,dzilvclści.

Jezeli który,,ś z wy{nagaftych clokunerrtóiv składanychprzez Wykonarvcę jest sporządzoily w języku obcym, clclkurtent

taki naleź,v złożyc wraz z tłumaczeniern na.język polski pośrviadczorrynl przez Wł,kona\^lcę, Dokunrent1. sporządzone
rł, jęz,u-ku obcyrrr bez \ł,vrnaganyclr thrmaczeri nie będą brane poci urvage

Wykonarvca ponosi wszelkie koszt1" zr.l,iązane zptzygoto\yatriern i złozęrrięm o1brtv.

Zalęca sie, aby Wykonarvoa zanrjeścjł otbrtę rv kopercie welvrlętfzllej i zerłrretrztrej Koperta rvęwnętrzna polr,itrna

z-al,vierać ofenq i być zaadresowana na W_ykonalł,ce. tak aby ntozlla b_vło odestać ofufr9 r,,, przypadku jc.; wpłyniccia
po ienninie. Kopęrta zę$,,nętfżna powinna byc zaadresowana na Zamarviajłrcego araz zar.vięrać oznaczęnię (bez nazlv_v i
p iecząlfu \Ąi ykorrai.r,cy) ;

Warszt*Ę reintegracji społecznej i rozlvoju osobistegol'
oraz opatrzona napi§em

]\ie ofivierać przed {}7 sierpnia Laflr. godz. t 1,0{}

Sposób podpisftxlia of'ert1,

Kaźde oświadczenie v1,oii, rv tyrn o1'erla \waz ,zę vvszystkinri załącznl,kami, powirrno lr.vc| podpisanę ptzez osclŁrę 1ó
osoby rtpclrvażrriclne do składania ośłviadczeń rł,oli v, imięniu W,vkonarł,c_v, przy-- azynl.jeżeii uporł,aznienie takie nic
wynika z zapisów clokunręrrtórł publicznych przeciloźon_vclr w posteporvaniu przez W_"-konarvcę, to u.r,rnagane je.t
przedłozenie stosŁr\łĄlych pełrronrocrrictri, udzielonych osolrie podpisującej do reprezentowania Wy,konawcy i dcl

zaciągalia rv.iego irnieniu zQbowiązań finairs<llł,1,,c,lr Upełnolnclcrtienie lnusi zostać bezwzględrrie udclkunrerrtorvanc.

Zarnalviający trlrzy,jmuje, że zalącz<>ne dcr of"crt_v pełnonrocniot."lo zostało uctzic,lolrc d<l zaciągania rv ilnieniir
Wykonawcy zoborviązań firrarrsorłl'ch $/ wysokości odpow,iadającej cenie oItrty, Ervenfualne pełrronrocnictłi.o polr,ilrno

byc pe[nomocnictrvem rodzajclwym do rłystęporvania rv posteporvaniac,lr o udzielenie zarnillvicnia publiczrrego, Nalez_v

przecistawic je w 1brmie oryginału. bądź, w ltlrmie kserokopii pośrviadczonej za zgoclność z oryginałelllptzęz rrotariuszłr

l]ęlnomocnictlvo u/e ivłaściv,ej fbrrnie trależy dołączyć clo oibrt_"-. Zalrrawia.jąc_v nie łlędzie rłzlłvał dcl rrztrpełnienia
pełnomocnictwa \v prz),padku jego braku lub gdy Wl,konrrlvca złoż,y wadlirvę pełnomocnictwo. OI'eĘ poclpisane przez'

6)

7)

8)

9)

3.

1)

2)
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clsoby nieuporą,azniOne clo skladarria ośrviadczeń woli w imieniu \Ąry4<<lnarvcy zostaną <lclrzucone,

Urvaga! \\,rl,ktlIrav,oa n<lzc skorzystac zc wzoru pełnomocnictrva załączollcgo do clgłoszenia (załąc,znik rir 2).

ó. Krl,teritrrn oeen.y- ofert

Przy r,l.yborze i ocenie złozorryc.lr ł lL"r1 Zanlalviający będzie się kierorłał kłyterium:

- cena brutto [l0 o,'o

- dośrviadczeriię ]0%.

(.)lbrta nroz+ uzy,,skać maksyrnalnie l00 punktór.r,"

7_naczerrie kr.v-tcrium (rvaga) - 80','a

Of-crta z nĄniższą cerrą otrzylna 80 pirnktórv" ilrrrc pr<;porcjQnalnię nrnicj lvedług wzoru:

na,inizsza cena blrrfio

Ocena punkt(}wa (C) .. --"---"-- x 80 ,- ilość punktórv

c,ena bltttto baclarrej ofert,"*

Ofertom pozo_stałlcłr Wykolrarł,c,órł,, spełtria.jąc_vrn r.r,_r,,magania kryterium. prąpisaIta zo.staIlic odporł,ieclnio mnie.isza liczba
punktórv. Wyliczenie punkt<llv zo§tanie dokonane z dokla<lnością cltl łlwóch tnie.jsc pcl przecinku.

Znaęzenię kr,vtcrium 1lvaga) - 20o,'o

\Ąr prz_r.padku kryteriurn ,,Doświadczenie", llalezy rozunrieć d<lświaclczenie rv prorvaclzeniu warsztatowlzajećiszkoleń z

c,sobanri w,u-kluczon,vmi społecznie ltń zagrożon_łnri w..r,kluczenienr społeczn,vrn,

Kryterium .,Dośrviaclczenie" punl<{orvane będzie za ilość zrealizowanych godzin wersztatóu.,izajeciszkoleń rv następujący

sprrscib;

0- 30 godzin - 5 pkt

31-60 godzirr- l0pkt

6l- 100 godzin- 1-S pkt

porv_vżej l00 - 20 pkt

Otbrta z najlłyższą liczbą udokunretrtov,anych godzin prac.v w prorvaclzetliu §arsztató\^lzajęćiszkoleń z osobatni
."vy,kluczcln,u-mi społecznie lrrb zagr-trź<ln_.,rni lvy,kluczenienr spolccznyft otrzym& 20 punktóu,.

Iiość przepracorvanych goclzin t,arsztatć)w/zajęći szkoleń z oscltrami wykluczon,vrni sptlłecznie lub zagrozcurylni

rvykluczeniem społeczrryrn nalezy wskazac w załączniku rrr 3 do ogłoszenia oraz przędłaż.l,c dokurnenty poświadczajacc

ic?r przcpracorł.anie (np. refercncje. zaśv,iadczenia, fachtlnki lrrb inne dokumenty, z których hęclzie rł,vnikała liczba
przepracowanych gocizin) . Jezęli wykonalvca rrie przeclłozy dokumentó11, potwierdzających przęplacowarre godziny rł,

pror.vadzeniu \varsztatć)wlizalęciszkoień z osobatni v-l,kluczorr.mri społecztrie lub zagrożonyrni wykluczenietn społecznym.
nie o trz 5,1116 punkta cj i w kr_y teriunr .,Do ś rviadczenie".

Zamawiający udzieli zarnóvviętria Wykonalvcy. którego clferta odpov.iada wymaganiorn clkreślony,nr rv ogłoszerriu

oraz zostanie uzfiafi.a za najkorz.vstniejszą w o;rarcirt o podane krl,teria lłl,boru. .leżeli wykonarvca, którego ofbl,ta zostńła
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uznaną za najkorzy§trriejszą uchyli się tld zarvarcia umiru,),,. Zanarł,iający mozc ctokona6 q,,v-boru na.ikoźystni(jszqj ołbrry

sposrcd pozostałvch o i;rt.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste orn5rłki pisarskie. oczyrł,iste omyłki rachunkolve oraż inne om,vłki poiegające

na niezgodno§g| ofefi} z ogloszenienr, niepow,odlr.lące. istotnych zruian rv treści oferty i pointbrrnuje o tyrr Wykt-,nawcę.

którego olŁfl,a została poprarviona,

Nie zrvłoczrrie po udzieleniu zanrólvierria Zanralviając), zanriesci na swojej sb onię BIP:
infcirrnac.ię o udzielerriu zamółvięnia, podajac nazure albo imię i rrazivisko

podrniolr,r. W razie nie uclzic,lcnia zarnćlwier-ria Zanlawiający rriezlvłocznic zamieści na sli,ojej strolrie inlbmlac.ję tl nit
udzięlelliu zanrórvięnia.

7. Opis sposobu obliczenia cen_y ofert_y

Zgoc{nie zarL.? pkt 1ustarł,.vPzpprzez cenęnalcz"vrozuniećL:enęwrtlzumieniuai1.3 ust 1pkt 1iust 2 u9lą11,)i zdnia
9 nraja ż0l4r. o inlbrmovvarriu o cenach iorvarów i usług, czyli wartość wyrazoną w jedrrostkach pienięzn;;ch.

urvzglęclniająca poclatek od towarór.i, i usług oraz pociatek akc.vztlwy" jeżeli na podstarvie cldrębnyclt przepisórv sprzedaz

lowant (usługi) podle_ua obciąenirr podatkiern od torvarórv i usług lulr poclatkiern akcl,zclrvym

Cena otbrty musi zostać olrliczona zgodnie z ponizszl,ni zasadami;

1) W ołbrcie {zał. ru" 1 do ogłoszenia) naleźy poclać ostateczną cenę brutto za całość, realizacji zanórłienia, a takźę

koszt jedrrostkorły brrrtto przlpadający rra jednego uczęstnika r.varsztató-"rl oraz koszt orgarrizacji warsztaru dla
jeldrrcj z 3 grup r.varsztat<l,"v.vch, z lvyszczególnieniem kclsztl"t cuganizacji rł,arsztatćlw rvy,jazdowych. Ccny :}alcz!,

poclac rachunkowa- 7, \\ryszczególrrieniem pociatku VAT

2) Zarłferor.vana cena niusi być ceną c}§tatęczną. Oferla nię nrozę zalvięrac zapisórv t}plr ,.cęna do negoc.jacji"

lub ,.cerra obcllviazuje p<lcl v,arunkiem,. ". Pclclalra w ofbrcie cena musi uivzglęclniać lvszystkie kosżty zlviązanę
2 9,,1,,konanlenr zanrór.vienia określone q, pkt 1? ogłcrszenia, rv;-nikające z opisu przeclmiotu zarnówienia clraz irure

nie u.jęte , a bcz ktiirycłr trie nroztra rłlłonać zatnówielrra.

3) Ofbrta nie zarvierająca cen_v albcł oferta zarvięrajaca kilka propozyc.ji ccnowyclr lub rvskazanie cell.v cl lvartości zero

złot_vch będzie starrłlwiło podstalvę do oclrzucerria ol-ert1,.

4) Rozliczęnia porniędz_"- Zamawiając,y,nr, a Wy,konarvca clokorr1,,rvane będą w złolych polskiclr, ZamarviajEcy nic
doptlszcza tnoz,li."r,ości razlięzęnla w walutach obc,rch. Cenę oferrową nalezy bezw-zględnie określić lv zloĘ,gi]
polskich

5) Ceny rrależy podac lv sposćllr.jeclnoznacznie rvskazu.jąc,v na of'eror,vaną cellę. do drvi>clr micjso p<l plzłcinkłi
(rrp" t20,99j. Jezeli cena rrie zawięra groszy, ltażrra nie ręisylvac Ear{Jszy (rrp. l20) lub uz_vć §ymbolu (np. lżO,ł.

6) ,Iezęli rv postępowaniu zclstalrie złozona oierta, któręi lrybór prc.lrvadziJlry do powstania u Zamalviaiacęgo
oborł,iązkrr poclatkorvego zgodrrie z przelrisarni o podatku od tclrvarów i usfug. zanralviajacy w oelrr ocen.v łakie,j

of"ert_v dolicza cio przedstawionej \\I llioj ceny podatek od trlwarów i trsług, który rniałb;, obowiązek rozliczyc
zgodrrie z tyni przepisa,mi. W_vkonarvca, składajac ofbltę, ini.orrnuje Zanarviającegrr, czy r.lybór ofcrt_v błdzie
pro§,adzic clo porvstania u Zanrawiającęgo obowiazku podatkowego. r,,,skazrrjąc nazwę (rodzaj) towaru 1Ń usługi,

ktćlrych dclstau.a lub świadczerrie bęclzie pror.vadzić do .;ego ptirł,stania oraz lvskazu,jąc iclr v,ańość bez kr.1,oty

pcldatku.

7) Wvkonarvca, ktclregcl clfefta zostaniel uznatra za najkorzystnieiszą..iest zobclr,r,iązany najpózniej w clnlu podpisanil
unrórv przeclstarvic Zamawiającemrr §zczegółowę rłyliczenie ivartości zatnówienia nętto jbtutto. tj, r.vskazac

eleltnenty zamó§,iellia" ctr clo któr,vcdr został naliczony p<lclatek vrłT oraz wysokclśc tego podatku.

8) Zamarviający zastrzega sobic zmnicjszenic krvłlty za realizację zadanla o ]09,ó kosztu orgarrizacji r.varsztatćlrv

v1,.1azdorłych, w grupach r,varsztatorłyclr, rv Llórl,clr bedzie brało udział rnnie_i niź 10 osób.
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pOs,lĘpo\Ą.,ANIE O UDZIELENIn złuótvtEl.łlą NA IJSŁUGI SIOŁECZNE NR pCpIł"230.3.2017

'' Warsztary- r,eitrtegracji społeczne.j i rozrvoju osobistego"
cl!a uczestntkólą; projektu pn. ,Ąkt_ytma integftłcjil vł Powiecie |Vschotłskim

łl. Nlieisce oraz termin składania i otwarcia ofert

r) oftrtę rialez,v złozyc u, siedzibie Powiatowego Centrum Porrrocv Rotizinie rve Wschowie. ul. Piac l{osyrrierórv trc,

6,1_4t}0 Wschorł,a, lv pokoju nr 3 l 0, rł tęrminię do dnia 0? sierpnia 2017r. do godz. 11:00. Ofęltę łaleŻ'1 Przeslat za

pośrednictu,em opefatora pocztovĘgo, kuriera lub złoż,vć osobiście, O zachorvaniu tęnrrinu złaŻęnia ofertY do

Zarrrau.ia.iącego decyciuje data i gtrdzina u,pły-wu otierty clo Zamawia_iącego. Ofert.v, którę zo§tatrą przesiane pclcztą (lub

irulą clrogą, np, pocżią kurierską) i vrpłyną do Zamawiającego po rvyzej okleślonyrn terrninie zostaną uznanę za złłżanę

po tenrrirrie i nięzr.ł4ocznie zlvrócotlę Otert_v ll]c]zna składać od poniedziałkl dcl piątku -"v godzinach od 08,00 ctrrl i4.00,

a rv drriu otlvarcia olbrt dcl go<lziny 11"00.

2i gtert.v beclą pocllegać rejcstracji slrzez'Zalnawia.iącego, Każdaprzlłjęta of'erta zostalli§ Opatrzonir adnotacją oklcŚiajaca

dokłactrrry tęnnilr prz.łjecia oferty. tzn clałi} kaletrclalzclwą ofaz goclzina i rninutą" w której została Prz,Yjęta. I)o czasu

cltwal"cia ol'erł. bę<la onc przcohow)i\\ran€ w sposćlb gwarantującv ich nic'naruszalntlŚĆ,

3) Otivarcie of,er1 odbęclzie się r.l, <iniu 07 5ięppnia żC)l7r, a godz. 11,15 rv sieclzibier Zamarvia.jąccgłr" !'. For.lriatorł'e

C]ętrtlrtrn Pornocy Roilzinię rł,e Wschorvie, rtl Plac Kcos_vnierów t c, 67-400 'Wschorł'a, 
Pokój nr 3 i J.

9. Inne int'ormacje związane z po§tępo}vanienr

Wl,konarłca, którego of,ertę uznano za na.jkorz_vstnielszą zostan.ie powiadorniony teletbrricz,nię, e-nrailem lub faxcrrr cr tęnrrinie i

miejscu podpisania umórv Wzor5,,r.lrnÓ,"v stanowią załącznik ru 4 i _5 do ogiclszenia.

Zauarviajacy,. żasirzęga rriozlirvość zmian,u- rvarunkórv na każ-<lyrn etapie postepor.vania. ZanrawiającY Zastrze_qa rrroŹLiwr-lsĆ

uniewa;rn ien ia postęporł,ania bez podalria pr,ą-o7ryi unięrvazn ięnia.

10" \Ą/arunki udziału }v postęr}olyaniu oraz opis §pc§$ł}u dokonyłvania occn}' spełnienia Ęch
werunków

O uclzielęnię zanrórvienia na uslugi społeczne łnogą ubiegac sie W14;onar.vc_v (osoby fizyczrre rvl'konujące działalnoŚc

gospoclarczą i cłsclb1,.prarvlrc), któIz.v spełnia.jł1 u,arunki lrdziału w po§tępowaniu <iotyc:ząr:e zdolnoŚci teclrniczn.'i i

za!t:odorvej:

1) W;,,,kona1vca porvinien lvykazac, zę rv okresie ostairrich _5 (pięciu) lat przed upływenr iennirru sk]adarria ol"er1- a jeżeli

okl"es prorł.adzenia działalnośc,i ,iest krótsz.v w t},m okręsie, g,rvkonał naleźycie rnitr 1 zadanię dotYczące usługi

(organizorvania) prc,rvaclzenia walszlatówizajećlszkoleń z osobanri rv5,,kluczotl,r.,nri sp<;łecznie lub zagraŻ.onYntt

rvykluczen.ietn społecztrynr o rvartclśr,i nrin. 5.U00,00 zł bnrtlo (słov,nie brutto: pieć tysi9cy zlotych 00i T00).

Na potlvierdzenie spełrrienia rv/w v,anrnkr,r, Wy,korralvca nra oLrorviązek zloży,ć v",u-.kaz wl'konarr.vch usfug {sporząclzony '"r'g

\łzoru stanon,iącego zał, trr 3 ł{o ogłclszenia) rv zaklesie niczbędrr.vm do rł;vkazania spe'łniania r.r'aLunku zdolności

teclrnicznej i zarvodorvej, potwierclzając_v, że w okręsie ostahich 5 (pięciu) 1at przed upł1.lvem tennirru składania ofert, a

.jezcli okrc,s prtlrv,aclzenia <iziałalnclśoi .jcst krótszy §, tym okresie. rłl,konał nalezycie min 1 zadanic ctotYczące usługi

(organizowania) prclrł,aclzenia u/arsziatowi zajeći szkoleń z clsobatni rłl,kluczorr_vnri społeczlrie lub zagrożonvnli

lvykluczenietł spc,łecztr.vm cl ,tł,afiości rnin. 5.000,00 zł brutto (słorłłrie brrrtto: pięĆ §-sięcy złotYch 00il00) \.YtaZ 7

poclanierrr ich waftclści, przeclmiotu, dat wykclnania i podrtriotów.l7a rzęaz któr_ych usłu_ei zostałv rvy'konane.

2)Wykonarvca zobolviazan_v jest złoż,v-c proponowany pfogranr lvarsztatów reirrtegracji społecznej i ronĄu osobistego

rrwz gle dnia.; ący rva rsztat,v stac.i olrerrlę i rł1,,i a zdowe.

3)Wykorrai.l,ca z.obav,iązaLry jest wykaz,ac kndrę, która bęclzie realizow-aĆ zadanie. T'renęr prrrrvaclzącY warsztatY nrłrsi

pclsiaclać w)izszo wyksztatccnie psyclrologiczrre lub pedagogiczlcl \)raz citrŚr,l iadcze'rric w Prou'adzt'lriu

rv*rsztatólvi'zajęcl'szkoleń z t-lsclbalrli rłl.kluczonynri społecznie hb z,agroż,atllnri lł;vkluczenienr sPołecznYtrr. Na

potrvicrcizenic spełnienia tego ivarunku. łVyktlnarvea tna obotł,tązek złożyc CV trcneraitretterólv wtaz Z dclkurnentanłi

poślviadczajacl"rni ich rł_vkształcerrię. \Ą CV nalezy lvlrkazac dośq,iadczenie rv prowadzeniu r.varsztatólvlzajcłlsz,koień z

osłlbalni rvykluczotrymi spoleoznie lub zagroztln_vni ivykluczeniern społeczll,vm.
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" Warsztaty reirltegracji społecznej i rozwtl;u osobislego"

dla łLczestników projektu pn, ,,Aktvt,łnu integracjd uł Palt;iecieWscllov,skitlt

4) Wykonar.vca r:tusi przc<iłozvć clokrurrent ptlświaclozający fbrnre prorvaclzonej działa]noŚci.

5)Wykclnatł,ca zobowiązarr,v jest złclź_vć pcłtromocnictr,r,o. jczeli zach<,ldzą clkolicznclści ptl',v<lclujace koniecznoŚĆ c{ołącz.:nia

do ol"ertv takiego dokumentu.

(lwAGA!

Lanawia.iacy odrzuci ot'erty r,rl,korrau,ców,rv p.rzypadku rrie spełrrietria rł'anrtk(lrv udziału \,v ilc.lstŁ,'P{)\ł'aniti.

Zamarviając_v nie będzie rł,z}rvał dcl uzupełnietria łł,rrv dokutrlentólł, 1,1, pt-z;padku ich bralęr iulr gd"v dokurnentY si1

nickornpletne lub zawierają błęcly, Oł'crta W.lkonarvcy. który nie rvykaże spelnienia rvarunlitirł' uclziału w Pc)§tęPowaniu lub

złoźy oi.erte niezgoćnie z }rostanowięnianri lirriejszego ogłclszenia rrie będzie hrana Pocl uwagę PrZ-v ocenie łlfett,

1 l. Tcrmi4 wykonania zanrórvienia: zgodnie z opisern przedmiottr zarnówłęrlia.

12. Przedmiot zamówienia

przeciłniotęm zatnóu,ienia jest zorganizclrvanie iprzeprorł,adzetie z,adaniapn. ,.warsztaty reirrtegracji społeczne-i i rozrvoJrr

osobistego'" dla uczęstnikór.v projeklu pll" ,.A_ktl,il,na inte*eracj tn'' rv f,onrlie

po 15 os<ib. łącznie 45 osób. Uczestnikanri rł,arsztatór.l, bedą czIrie lub zae

.pq,ł..",,1,61 (ti. osoby niepełrrclsprawre, pełtrclletni r.łycłrrllvan oraz rodziny

p1.oblem,r,.u, w}pełnialriu funkc1l opiekuńczo-rv_vcirowarvczyclr), Warsztaty będą prclrvaclzone r.v okresie ricl sierPnia 2017

roku do-pazdziernika 20l8 roku, Każóa z 3 gnrp tvarsztatowych lrczestniczyĆ będzie rł,5 za.jęciaclr lval'sztatorł'ych

stacjonar.nych <:lraz 5 jedrroc{nioi.łyclr rnarsztataclr rłl,jazdor.łycłr. Je<lne stacjclnarte zajęcia \Ą'arsztatowę bęcią trrvałY

rninirnun, _] h (]h- 6Ó rninut). Łącznie W_vkclnarvca zobcllviązany będzie ilrzellrorł,adziĆ 3lł'arsztat.v dla trzech gruP

uczestnikórv 1rv każclyn ptl 15 go<izin za,|ęć stacjonanr;rch L]raz po 5 jcclnodniclwych rvarsztatĆlw rłljazdorv-vclr).

Celem lł,arsztatórł, jestprzygototatrie i ztnot_ł.wor,valrię uczestnikcirv za.ięc do poclejnrc-l'lvania clziatali i.lkięrunkorł'an1''ch na

i.vljśoie z sytuaoji rv_vkluczenia społecznegcl plprzez potil-riesierrit safioocel].v, dązenie cjo samo<lzielnoŚci i riiezalcŻnosci

oraz rvskazailię mot}\vacii do z,mial1, syruacji zyciorvej. Uczestnicy będą mieli rnożlirvclŚc utrł,orzęnia grup)'

satn.pomocorvej Gnrpa rtrozc 1,11,c śrcl<lkicrn prorvaclzącytn clo zniesiętria izolaoji zervnętrzne.j (społeczne.j, torvarzY"skic.j) i

\\/e!\,,nętrznej (osobistej, ciuchor.vej)

Terminy org*nizacji w*rsztatórv:

Wykonalvca zorganizuje 5 warsztatów stacjr_lrrarnych oraz 5 walsztatów rv.vjazclou,l,cfu integrującYch uczestnikolv clla

kazdcj z 3 grup rv nastepujących termirrach:

l, Crupa (15 <isób) ; sicrpieir 2017r. grudzieli 20l7r.

ll Grupa (l-< osób): listclpad 2allr,- kwiecieri 20lBr.

lll Grupa (l5 osrib); kr.v,iecień 20l8r. pażdziernik20l8r,

f)stateczrle tenrliny oraz godzin_v zajęc zostaną ustaione z gruparni tra ;lierrvszych sPotkatriach lama.\viającY zas[Zeła

stlbie rnozlirvcrść znriany tcmlinłilv warsztatów z ptlszczcgtilnynri grupami Wykorralvoa PrzectklŻY Zanawiąącemu

hannonograrn zajęć rv poszczególnych rvarsztatach lv terrninie 3 elni robł-lczych od ich pianorve,uo rozPoczęcia clrąz bedzie

i:-r1].lr_rnorvał nięzl,vĄt,oznje Zarnarviająoego o r,r,sz*lkich jcg<l znriarrach za poŚrednictrvem skrzynki Pclcztorvc.j e-lrrait rra

atlres : pcpru,sclrolva@1o2 pl

l,iczetrność i podział na grupy:

Na udział \ł, warsztataclr zostanie skiero."vanycłr 45 r-rsólr rvykluczon_ych społecznie lub zagrozonYch wYkluczerrierri

społeczlr;mr (ił. tym osclby niepełnospra]^.ne, pełnoletni vyclrorvackorvie z piecz_v zastępczej oraz rodzinY Za§tęPcze

posiaclalące problenry rv rvypełtriarńtr lunkcji opiekuirczr"l-rvychorvarvczl,clr) Zostaną uiworzone 3 -uruPy Po 15 osób w

każde,j" Dla kazde3 glup_v Wl,konawca z<>rgan)z.1.1e 5 r.varsztatórv stac.iollarnycll orĄv- 5 jednodnioił',n-c]r w'arsztatółv

rvy.jaz<lorvyclr, intcgrujących uczestrriktlrł,. Łącznlc 15 za.lęĆ warsztatowych stacionarn_vch oraz 15 lvarsztatilr,v
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posTĘpoW,ANlE o UDZTELENIE zanłólvtplltn NA USł.UCl sICł,ECZi,,IE NR. pCpR,230 3,2017
'' Warsztaty reintegracji spo}ecztlej i rclzlvoju osobistego"

rlla ttczestników projektu pn, ,,Aktywna integracjcl w Fawiecie Wscllov,skirrl

ił,l,jazdorł_",,clr łlla 3 grup

Forma pro}y&dzenia rł,arsztatów :

Warsztat1, nalęzy prctw.adzić rv t'onnie akt,vr.vn"vch zajłć z uczęstnikarni, przy w_wkorzystarriu gier, zabarv arrirnującYch,

scenek. Wykotrawca jest zobor.ł,iązal7.v zapó\ĘIlić nraieriały szkoleniowe dla uczestników warsztatÓw- Na koniec każdego

vvarsztatu pror.ł.adzący prorł,adzi l 5 nr.irrutorvą ses.ję Feedback. W razie konięczności lra z,ajęcia rależy zapr:siĆ okspertórv

cz_v gości np, policjant, l,ekarz, akior, prawnik. dietet;,k itp.

Warsztaty łvylj n zdolve:

W ranrach realizaa.ii zaciania Wylłonawca zapcrvtria oo na.jmnicj 15 warsztató11, q,y,iazeloivych (po 5 rł'arsztatt'lw

lłljazdorłyclr rra każdą z 3 grup) o charakterzę kirlturorłl-m. eclukacyjn_urr 1ub sportorvo-rekreacl'jnynr do ustalenia z

trloszczególnymi grupalrri Za warzlaty rv_ljazclor.ve uzr-rajemy kaźdegtl rrldza.ju wydarzenie kultrrrorłe. ecluikacl'jne lub

spcriovo-rekreac/rre bjletorvarre (m in. rły.lazd do kina, teatru, opery-, t-rlłrarnrclnii, aquaparhl. ogrodu botaniczneg,--l,

mllzcun-l, konccrl, kabalet, \łydarzenie rcgionalllc lLib lokalne itp.) Wykona\n,ca.i§st zobowiazan_v do pokrycia !\/sżelkich

kosztów zvyiązan)iclr z organizac1ą warsztatLl 11lr,,ją2§owegcl tzrr, kosztórv bilętór,v wstępu. przejazclu (trarrsportu).

ubezpieczenia NN\Ąi itp, Wl.konarvca zaperł,nienia tąkze w- trakcie u,arsztatótł. rv_vjazciowycir co najrnrrie,j l ciepĘ posiłek,

lvodę vv buielkaclr gazo\^laną,/iliegazowaną, kawę, lrerbatę. ciastko np. pączek czy droztlzórł,ka dla kazdego uczestrrika. W

przyparlkl warsztatu rł,ł-iazdcllł-ego ptzek.racz,a.jącego 3 godzin. W_vkclnarł,ca,jest zoborł'iązany zapęwniĆ do<iatkorłl'posiłek

regeneruJ ący dla kaźdego uczęstnika.

Prorvadząc.v;

Wy,.iiclnavl,ca zapełr.nia podczas kazdego."r,ar§ztatu ctł r-rajmrric.j 1 tlcrrcra - spccjalistę ptlsiaclającego r.v5,kształcenic'"vyzszc

psychologiczne lrrb pedagogiczne oraz dośrł,iadczenię v,pro\ł,adzenilr rvarsztatórv clla osób rłl'kluczonych społecznie lrr1-1

zagrczclrr1,,ch 1,1,,}.}1czenicm sptrłecznyIrr

Do o{brl1, Wylroiralvc,a załączy CV tlencraltrerret-łlrv tlraz cl<lkutaenty pośr,viaclcza.jące jego rvykształcenic W C'\i r}aiczy

wykazać clośu,iadczenie rł prowadzeluu rvarsztatav,lzajęclszkoiel'l z osobami wykluczon_yrni społecznie lub zagrozon_yrni

-,rł,klłrczenienł strlołecznym. l)okunrerrty mu§zą b},,ć potw,ier-dzone za zgodność z elryginałe m przez osobe uporłaŹniotrą.

Nfiejsce i sale szkolerriolve:

Warsztaty stac.iona.rne nalezy zorgalljzować na terętrie nriasta \\"schor.r.a lv sali szkolerriowej dostosowanei do liczebnoŚci

lł,skazanych grup, Obiekt. na tererrie którego będą odblrvał,u- się warsztaty stacjonane nie powinierr posiaclaĆ trarier

flllrkcjclnalł,vclr, rł, szczególności architektclnicznych unietnożlirł,la.iacych poruszanie się osób z niepeJnosprarvnoŚcią. .leŚli

takie p-rosia<la aalezy 1e rł,skazac \wazz płrdanicn-r sposobu ich likr,vidac.ji. Sala nrusi by"c ogrzana do temperatur}' pok(ło\,\/tj

oraz posiadac stol_v i krzęs]a. tablice Flipclrart z kartkami, 1}atnastry, eklan. pl,ojektor z rĄściem na HD]V1i. Sala mrrsi mieć

dclstęp do toaiety.

l}ufet szkoleniolvy:

Fo<lczas kaźdego z r.r,arsztątłlrv, Wlzkonarvca zap.:,uvtiia buibt szkoleIriolły, tł, skłacl którego rł,ejdzie: kawa rozpuszczaltra i

ltetazpłszc,zalna nrielona. her-bata, 3 rodzaje ciasiek, śnrietanka clo kau.y, cukier, wocla gazorvana i 11ie_uazo\ł'ana, serwetki

lub ręczrrik papietorł1-, niezbgdrte naczyrlia oraz kosz na śmięoi. lJut'et kawor,v_v- nalez,v zorganiz<l'nvaĆ lv miejscrr, w któryrn

oclby.r,r,ają się warsztaty.

Ulrezpieczetrie:

W5,kotrarł,ca zŁ]pewnięnia ubezpieczenie NNW o wartości co na.jmniej 10 tys, złotycir podczas trr.valria

\varsztatów dla każdego uczestnika skierowanęgo ptzez PCPR rł,e Wschor.vie,

{walułcja:

Na zakoliczenie kazdego z trz,ecL,1 rł,arsztatórł, Wlkonarvca zoborł,iązany będzie do przepror.r,adzęni-a ankiety e,,valuac1,_jne_i

bacla.i ące.i po zio m z-a1 o żone ga celu warsztatów rvśróci uc zestn ikół.l,,

P<l zakończenirr kaźdego z. trzęłh warsztat(j\v W.v,korrarvca bedzię zclborviązarry \Ą, tenrlitlie 14 dni robocz.vclr dcl
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" Warsztaty reinteg;racji społeczrrej i rczr,vtrju osobistego"
dla uczestnikólu projekt:u pn, ,,Akt vl^Jna integracjrt w Ftltviecie Wscllowskim

przeclklzenia oryginałćl."r, list olrecności uczestflikó§, clraz spclrządzenia rap<lrtll ktlńco-"r'ego uivzglęclniajacego osiąglriecit'

załozonego cęlu rł,arsztatów, .lv_vrriki arrkiet_v ev,aluac,vjnej, rłnioski tręnęIa z prz,eprou'adzonych tl'arsztatólv, a lakże

dostarczenia dokunlerrtacj i fcłtograircznej na nośniku CDDVD.

po zakończetriu c,vklu rł,szystkiclr 3 grup lvarsztatcju,, W_ł,kona,lvca będzie zobor.ł,iązarry w terminie l0 dni rob<icz,v0lr, clo

spclrzadzenia sprawozdania koricclrvego z rcalizacji zadatia. urvzględniającego osiągnięcie załr_lżotrych celÓw rvarsztatórv.

rvyniki \Ą,szy§tkich ankięt ervaluac_vjrr_vclr tlraz lvttioski z przeprorvadzonl,ch rvarsztatów.

\Ąi_u-konarvca zoborviązan_v.jest do biezącego zglaszania Zamarł,iającen-tu ewelttualrr;-cłr probletnórł', mrrgacych mieć 1ypłyr.v

lla dalszą t-t,alizac.|ę zadalia.

Z przebiegł rcallzac.ii każctych zajęc warsztatorv_vch W_yk<>nawca zobotł,iązany bęclzic c{o przc,dkłałlania Zatnarviającemu rv

terruirrie 7 dni roboczyclr kopii listv obecr'ości rrczestnikórv bioracych udział w zajęciach,

Wschorva, dn. 3 | .lJj .2a11 r.
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" Warsztat},, rei ntegracji społecztlej i rozwoju osobi stego "

dla uczestników projektupn,,Aktvwtła integracjavv Fowiecie\lrst:lłow,skitt

Zołqcznik nr 1 do ogłoszenia

{Formularz ofertowyi

OFERTA NA USŁUGl SPOŁECZNE

pn. ,,Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"

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

.la nizcj podpisart_v

działaiaę rą'inrieniu 1narzęC7':""", " 
iiil;;;;*)ri,,"Ńń,...,r.r;

Ustalam adręs do kclrespollcleircji {Jf,rlr:rst 'łt lnn'ld wsk!Z!n!-{<. !]Dw],żeiJ

NIP:,. " " .,..,"RHGON;. ...."..,,".....",",...'I'ęlefon: Faks: " ,... " F--nrai]:.,..

i. Składarn (niy) niniejszą oibrrę rł-e rvlastrym irnienirr i jako lider rv konsorcjum zarządzanego przez,.

Partnererł rv konsorcjutrrjesl: .

(*niepatrztbu s*łeślić ł pr:.v;;tl,iku brul;u sjtrei!enią Ząn147li4ją.l,u.llc ze tlfel tę zla:allo.ie łlclsli),lll iiałdu)

ż. Oślviądczarn (ory), że z,apoznałem §ię z tlgłoszeniem o zatrlórvieniu (ogłoszenia} udostęptrionynr przaz

Zamarvia3ącego. nie wnoszę do niego zastrzęż,ęń oraz, ż,e zdob.vłerrr kclruecznę inlbrrnacje potzebne do u4aściwego

przygotow,ania oferty.

3. Ośrviadczanr (m1,), z,e zamówienie lł_Tkonanr samodzielnię lrez udzialu
plzy udziale poctrvykona."vcór,r.* \Ą, następującynr zakresic:

podr.vl,konarvc otv* i' zanlólvi en ie wykorl am

firnry
('iriep,.t}:(rą( skręłlić t pr:v;ll,iiu brlht siłreśiłrilą Zllriuvi,ljąq,u:r{l, :r: |!|iorirtu v;Lłlirł Liniólielłie \dilQd:i€hli.)

4" Ośr.ł,iadczarn (rnv), że jesteśmy zlviązani niniejszą of'eńę przez clkres .]0 dni od upłyrr,u terlninrl składarria ofbrt.

5. Ośrłriadczatn (my), z,e pcsiadarn upralłł:ienia do u1,,kotlarria określolre_j działallrości lub cz;łrności,]eżeli przepisy

prawa nakladają oborviazek ic}r posiadania. posiaclanr rviedzę i doświadczerrie oraz Jestem zclolny do wykorrarria

zatnórł,ietria lv sptlsćlb i na lł,arutrkach okreśionych przez zarlrawia,jącegtr.

6 Ośrłiadczanr (my), że w, razję r,lybrania nasze_i ofeĄ zoboll,iąz.u.ie(my) się do zalł,arcia rrrn$11. (zgodrrie

z przedstai.viclnym wzorefil) na u,arunkacłr olireślonyclr i zawarlych rł: ilgłoszeniu oraz rv miejscu i terrnirrie określorr_vnr

przez Z,amawiającego"

1 . Ośu,iadczarn (rnl,lz przedmiot zamó-"vienia rłl,konanr zgodnie z treścia ogłł-rszenia i zarvafią umowa, w §zczególności
lv tcnnitrach i rvedług ccn rv niej określclrryclr.

8. Ośrviadczam (rn_v). iz nie uczestr-tioze rvjakiejkolrvickinncj tllilrcic dotyczącej tcgo samego ptlstęporłaniu,

9. Oś,lł,iadczarn (rn_v), ze złqżona oierta jest zgcldna z opisenr przedmiotu zarnólvięnia zawartym w <lgłoszeniu

i aktualnl"rrri na dzień składarria olbri odporviec{nimi przepisami prawa.

10, Oślviacicżam. iz jęstefil,rrie jestem ftałytrl lub średrrim przedsiębiorcą- :lnięPotrzębię .LTęŚliĆ

1 1 , Ośrviaclc zarft, żę q, peJni zapoznałenr się z opisern przeclmiotu zanrórvienia (zakr-e senr) i uwzgledniłem u, cęnie oIbń_y

rvszystkie ulvąrunkor,,,ania. mclgace miec ."vpł,r,,u, na wykonanię. przedmioht zatnówienia.

i2. Oferuję (nry) reaiizację całego zamówienia za następującą cenę: ."...zlotl,clr brutttl, $,tynr \lAiI': ....,.

słorvnie:

Koszt udziału jeclnego uczestnika \v war§ztatacłr rrl,nosi : zltltych brutto, w tynr \l l\'tr-l .... , . . . .
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' \Ąlarsztaty reilrtegracji społecznej i rclzrvoju osobistego "

tlla uczestników projektu pn, ,,Al.(]:,vl^łna integracj(t w Powiecie i4l_łchowsłlm

Koszt clrganizacji r.varsztatu dla jecirrej z 3 grup wal,sztato\vych wynclsi: . . .,zkltYch brutto, rv tYm VAT; " ",

u, tym koszt organizacjl l,:,arszrator,i, rł,yjazclrll,r,,riclr dla.jeclnej z 3 grup warsztatou'.vch rvlłntrsi: ", złłltYclr

bruttcl. r,v tyrrr V;\T:

1_3. Stosorł,nie c{o polrrancgo ogloszenia oli:ruje orgallizację i przcprill,łaclzenie rvarsztatĆllv rł'e Wscholł'ie Poc{ aclrescrn:
- - " 

t"'*io"li,f 
--- 

p, rr,pn'ełu brł|L wil,łłntiio ]omawiajac odrzuci clcl Lę Wyl,cn!w,1'!

' "'' " "'' 
i;;;;; ;;;ń;,,; ;,;;;; ;;;;;;; ;;,;; ;';Ę;;i' "'

14. Sposób likwictacji barier arciriiektoniczn.vclr w nriejscu prowaclzenia warsztatów siacjonantycłr. jeŚli wYstęPuje,:

Załączłikanti r1o niniejszego fonrrularza stanowiac_vmi integralną część ol"ertv sa:

1) ... .. .

2\ .,. .. .

j)...

N{ ie.j scori,ość i clata

Wykonawca / pełrłomocnik WykonarT cy
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" Warszta§ r-eintegracji społecznej i rozwoju osolris[ego "

dla ttcz,estnikólu projektu pn, ,Akty,"^łtłu integra.cj(l u, Pł;wiecie Wsclłov,skim

PEŁt{oMocNlcTWo

N iniej szym udzieiarr"-Jy p eł nomo c nic tv, a da dział atlia w irur ęuruj a ą rzcez :

Załqcznik łlr 2 dtł łglrłs:łnic

(rlrrtęiirarwisko<,st,byprov,arL4cejdzial gosp jejadresotazlurvaprowadzontjdziłłaloościitrbtjntlrisr'cdżibaósob,vpFlwilgl)

i dckoal. ł,ał ia nastcpuj ących cz,l,nności :

1) reprezentow.ania i składalria ośrviadczeń \ł,postępowaniu o udzicletrię zamóv',ierria na trslugi społeczne pn.

,, \\rałsztat_v reintegracj i sp ołecznej i roz,tv oj u o sobiste go"

dla uczestlrikórv pro,jektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"

clo lłl,soko śc i tldpovi ada.i ą c ęj celr ie o fe rt;.-;

2) podpisywanią qrszęlkic,lr dokrtlrręatóu, zrł,iazanych z postępolvanienr clkreŚlorryn-r,,v pkt l, lv tym dokumenttjrl

ol"ertowy"ch oraź ulnowy clo rł,ysokrlści ocipowiadające.1 cenie oferty.

Fclntrrrrclcnictrva uclziejanrl'1,:

łuicjscovDśc i (iata)

Wykcnawca / pelnonrocnik Wykorawcy
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" W ar sztaw reinte€irac ji społeczrrej i rozwo;u osobiste go "

dla uczestłtikótu projektu pn, ,jktvvłta integracjł v,,, Powitcie Wsclłovłskit,łt

Ząłął:znik nr ,1 do o,qłoszenirl

WYKAZ WYKONANYCH LTSŁtj G

Ja ilvf_v), nizcj płldpisan.v(ni) ..

(pełna rrazr,l,a i irdres Wykonalvc1,)

w odpowiedzi na o_słoszenie o zarrrówierriu na ushlgi społeczrre pn:

,,\Yarsztaty reintegracji społeczrrej i rozwoju c,solristego "

clla uczestników projektu prr. ,.Aktyrł,na integracja rv Fou.ięe ie Wschowskim"

przedstalvianr(y) rrastęprrjące, iniblrnacje:

Lp Opis przedmiotu usfugi, w
tym rvskazanie reali zacji

zadania dla osób
vykl uczoriyoh społecz,ni e

lub zagroźonych
wykluczeniem społeoznym,
z podaniem liczby godzin i

tematu
w ar sl,t ltów l zaicćlszkol eń

Podlnioi, na rzęcz, którcgo tł\,konancl
usługq:

Data r.ll,kclnania
LrslLrgi

Wartość rvykonanei
usługi bruttłl

1

2

(Lłiejscrłu,clśc i dlilr)

W,vkó1l.rwca l pelnłtmrlr;nik Wy,konal,c1,
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" Warszta§ reinte€irJcii społeczrlej i rtlzrvoju rrsobistego"
tlla uczestnikót", pł,t-ljektu pn, ,}ktyl"vna integracja lv Fjtlrviecie Wschowskim

Zułąt,znik nr 4 do oqłoszełria

lVZOR UNIO\\iY nr ...l2I17
na rr,Tkonanie zadanial ,,Warsztaty reintegracji spolecznej i ronv<rju osobistego"
dla rrczestników projektu pn: ,.Aktyrvłla integracja rv Polviecie Wscłrowskiłton

zawallra rł, clrriu ... 2017r. rłle Wschclwie (określana dalej.lako: urrlelrł,a) pclrrriędzy;

powiatr:nr [.'schorrrskinr z sicrlzibtl przy, ui. Plac Kosynierćlw lo" ó6-400 'Wscborva. reprezonto\Ąan}ryn przez Zarząó

Polviał*. u., imieniu którego dzjala na potistarł,ie udzielorrego i]ełnornocnictv'a: Katarzyna Ciepła-Nowak -KierorłTrik
polł,iat<lrvcgo Ccntrum Polnoo_y Roclzinie we Wsc,]rorvie plzy kotrtrasl,gnacie Pani },Iagdaleny Jędl'zejcz*k- Skarbnika

Powiatr,l. z\łan},, dalej jako Zamałviający,

a

l{l,(i()tr*: ,,.., KRS: ....,.., retr]ręzęntowarr4 ptzęz . .,. zlvan,lrn daiej

Wyktlnałvcą,

r,vspi>l n i e zrvatryllri dalej Stronami.
Zarnarviajae.v i \Ą,'_ykonarvca okręślarri dalej odporłrędnio _iako: Strclna i' Strony,

o rrastępujacej treści:

Ptł}.Ą},tBtIŁA

Przedrniotowa u11lowa żostaje zawafta rv wyniku przeprorvadzonego pfzez Zanrawiające_so postępowania o ucizielerrię

zall1ć]wienia na u§fu_pi spclłecztre określoncgo w afi. l38o rrstarvy z ńlia 29 §tycznia 2004 t. Pratl'o zatntiwień publiczrr,""ch

(tj, Dz. rJ. z 20|5 r,. paz. 2164 ze zm.) o łazwie ,, \Ąiarsztaty reintegracji spr,.lłecztre_j i rozłł,oirt osobistego" dla uczestników

projektu pn: ,.;\ktyr,v,na integracja rv Por.viecię Wscłrowskim'' (postępowanie nr PCPR.Ta 2,2011)-

1"

§1
P R.ZEDN,IIOT ŁIh,f o\\,!,

l]rzędIniotem zanró."vienia ,jest zorgaoizolł,anie i przeprowadzęnię zadania pn. ,,Warsztat_v-- reintegracji społeczne"j i

rozlvoju osobistego" clla uczcstrrikórv prcljekhr pn. ,.Ak-Ęrvna integr-acja u. Pov,iecic Wschorł'skim" rv {brmie -j grup

u,arsztato\^.?-ch po l5 osób, łąc,z,ll.ie 45 osć.lb" Uczestnikarni w,arsztatów bedą osoby lłykiuczone spolecznie lulr

zagrc,lżtlne lvykluczcniem społec:zn_vtn (tj osoby 11icpełnclspralvtre" pełntrletni wychor,vankolvie z picezy zastępczo.i

trLaz rociziIry zaslępczę pclsiadająoe prilblenrrv rv wlpełlrianiu I'unkc.ii clpickuriczo-rłyclrtlwarvczycli), Warsztaty'będą
pror.r,aclzone rv okresic o<j sicrpnia 201? rclku do października 2018 roku Każda z 3 gnrp ql3152[ąf9'yrlvch

uczestniczyć lrę<lzie rv 5 zajęciacl-1 lvarsztatorv_vch stacjclait_ych clraz 5.jednodrriclrvych rvarsztatach wl'jaz<iorv_veia

Jedrre stacjollarnc zajęcia war§ztato\ĄIe będą trwały nrirrinrum 3 h (lh: ó0 minut). Łącznie Wykclrrarł'ca zobcllviązany
bęclzie prrzcpror.vadzic 3 rvarsztaty cila trzec]r grup uczcstnikórv (r,r, każdym pcl 15 godzin zajęĆ stacionarn_vch oraz po 5
jeclnodniorv_vclr rvarsztatów w1,.jazdorłycłr). Szczegółorvcl przedmiot umowy został okleślon"- w przedrłiocię

za rrrórv ienia, sta trorviąc 5,,nr zal. do niniej sze_1 umowy
Cęlęrn warszktów jest przygo(orvanie i znlolyrvorł,anic uczestników zajęĆ do Fodęjmowania dztałali

ukierun}rowanych na w,vjście z sytuacji rv,ykluczenia społecznego poptzęz poclniesi*nie samoocen,v. dązenie dc

sarnodzielrrości i rriezaleźności oraz lvskazanię nroty.,,r.vacji dc, zmiany sytuacji zyciou,ej, Uczestnicrr"będą nrieli

rnozlirvł_łść ut.lvorzerlia gnrp,v sall]opornocorvej. (irupa rnoze b.vć śroclkienr prt;lł,adzącl'm do zrriesienia izolacji
zę\Ąm ętrznęj (społecznej, tolvarz,vski ej ) i rvelłnętrznej (os obistej, dueh olłej )

z
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" War.sztaty l,eilltegracjr spolecznej i rozwoju osobistego"

rlla utzestłtikóv,projektu pn, ,,Aktvlulru integracjc,ł,F;swiecie l,l/schorłskim

§2
PRAWA i OBO\łIĄZKI STRON

t. W ramach unrow!, Wykonarvca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wźtfszt&tó\v,

cl któryc}r lnowa w § l rimov,y, na wal-tllrkach i zgclclnie z przedstalvionynl opisem przeclmiottl zamólĄ/ieniet oraz

treścią złoż.onaj przez Wykonarvcę ol-erty Szczegółorły opis przedmiotri zanrólvienia okręśla załączfilk m l d0

LrmO\Ąr,v.

ż. Stror-r.v dopuszcza.ią dokorralrie zmian w terminaclr realizac,ii utno\\T/ żę l\,zgl9du na okoliczności łrrriernozlir.viajacc

realizaoję r,r,arsztatłjr.v dła r,i,iększclśoi osob z grupy w terninach przcrvidzianych r,r, zanlórvieniu. a tłll*le

pr{ipono\^Ianyn prografiie lvaf§ztatów, jez-eli będzie to nięz,bedrre do r.ł4aściv,ego lłl,konania ulno\ły. l'orł1,;łsze

rJ<>t5,czy \i| §zczególności clkoliozności nrając,u"clr n-rie.jsce po zarł,arciu uITIowy i jest kciniecznę ejla prar,r,idlorvl,j

realizacji ulno\ły

3. Ponadto, Wl,kotrawca zołlorviazuje sig rł,.l,konac przedlnior uno\ły z Ltwzględilienienr nalęzltej staranności

i profesjonalrrego clralakteru $,)konywarre.i działalrrości gospoclarcze,i z, rł;vkorz,vstaniem na.jnotl,szyclr metocl ciraz

technik cl,vd aktycznych

4. Warsziaty zo§taną zręalizowana r.ve Wschowie pod adresem ,., , do korz_r-stania z któregil

Wl,konarvca 1e§t upfctwiony rra podstalviio odrebrrego tltułu pralłmego. W}kclnarvca ośrł,iadcza, ze obiekt.;est dostęlln,v*

dla cisób niepełnosprawn,vch. a także spełrria wszy"stkie norny sarriianre i przeci,ulpozaro\.ve ofaz irrne ustalont i

\\,}nlagalre ila podstawie obcrrviązujących w t_vnl zakresie przepisr-lrł, prarva.

5" Wykonawca ośr.viadcza. ze dokona konieczn_vch rezerwacj; i opłat rv celu reaiizacji r,r,arsztatórv i,łyjazdorł7ch. o
który,ch lnowa w przcdrniocic llll1owy.

6. W,r,kt;nai.vca oświaclcza. że dysponu.je osobanri gwalantu.|łlcyrni należytą realizację przeclmiotu umowy,

rł, szcze[aólności kadra posiadającil odpowiednie dclśrł,iadczenie i kr.r,alifikac.je, które zostały określonę lv ogłoszeniu o

zanreirłrientłt

'7, W_vkonawca zawrzę n&v-ęcz ucze§tników ttarsztatóu. umowy ubezpieczerria r,vz.vk wskazanych lv opisie przecimiotrr

uilrowy i opłaci rviłrikające z nich składki, a następnie ptzekaż-e Zarnarviającenru. najpóźrliej na 2 cirri przeci

r<lzpoczęcienr warsztatóv,, polisę wTaz z ogóln,_lrrri warunkąmi unlóu, ubezpieczetria w t,vm zakre§ie 
"

8. W.vkotrav,ca zclbor.viązalry _jest do prowadzenia list obecnośc i z z,ajęc war§ztato\ĄIych .na lvzorach Zamarviające ga c,rez

przepro,uvacizenia al-rkicty cwaluac}jnei baclajacej pozitlm załttźoncgo cclu tl,arsztitttjrv wśrócl uczcstnikórł, na

zakończetrie każ.dego z trzęcll lvarsztatolv, Po zakańczęrriu każ-degcł z trzecll warsztatórv Wykpną11,63 iręelzie

zobowiązany vv teminic 14 dlri rclbocz_vch do przedk)zenia ofyginakiw iist obecnclści uczestnikórv oraz §}]orzącizenii1

raporhl końcorvego vvłzg}ęóniającego osiągrrięcie założonegcl cęlu rł,arsztatólł,. rłJ,rriki ankiety ervaluacyjrrej. rł,rlloski

trenera zptzcprtlwadzonych rvarsztaićirv, atakże dclstarczctria dokunlentacji Iiltograficzne.j na nclślriku CDI'DVD r.łTaz

z dokumentenr rozliczeniorvo-księgclwym Po zakończeniu cl,klu $,szystkich 3 grup rvarsztatórv, Wykol1awca b9dzle

zobolviązacy ul tennitrie 10 drri rolroczycb. do sporządzenia sprarł,clzdarńa końcowego z- realiz-acji zadania,

uwzgledrriającego osiągnięcie założ,ottycłr celórv lvarsztatólv, r.vyrriki rvszystkich ankiet ervaiuacfrryclr oraz wiliosk ż
przep rorvadzonych lvarsztatórł,,

9. W,łkorrawca zoborviązarr.v jest do biezącego z-słaszania Zanrau,ia.jącernu ewentrrainych problclrrórł,, nroeącycłr rnieć

.,vpływ na dalszą realizaclę zatlania

l0" Z przebiegu realizac.ji każdych zajęć \ĄlarsztatovryOh W1*onawca zoborł,iązany bęcizie, tlcl przcdkładania

Zanrawiającemu łr, terntinie 7 drri roboczyclr kopii list1,, obecłrclści rrczestnikórv bioracilch uclział r,r, zajeciach

\varsztat6\Ą/ycl].

1l" \ł,'ykonawca pcltvierza rvykonanie części zarnówienia pclclrv_ykonarvcom. t_vlko w zakresic zgodn}Iti

z ośrviadczenienr złclzon,r-m w ofęrcie.

12, Wykorrawca zabowtązany jest do przygotov,ania harrnonogfamlr zajęć clla każtlej z -1 grup lrlarsztietou,},clr, z
podarriem adresu za.ięc, terffi;lru i icll goclzin, a takze v,skazanienr roclza,ju w,arsztatów rqlazdolłych oraz przodłozenia
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" !Ąlarsztary reilitegracji spcłeczlrej i rozwoju osolristego"

rlla uczestnikńw projektu pn, ,,Akt_vvłna inłegracj(l vtl F,otviecie Wscllowskirt

go Zamawiającelnu ly tcrrłrittie, trzcch clni przet7rc,ąoczęcicm lvarsztatów rv kazdcj grupic rł,arsztattlwr'j.

l3. Uporvazlricni przeclstalviciele Zarnarvia.!ąoego mają pralvcl do dokor'_ł,wania kcrlrtroli rvykonyrT'arriii UlltOM|}/.

14. Zamarviaj acy zc,libolviązuje się do:

l) <losiaI.czenia \Ą,'_ł,konarvcy przed rozpoczęcietn lł,arsztatórv rłykaztr uczestniktllv;

2i loialnc.j v,spółpracy z W_ł.konalłci1 rv celu,|ak lra.jlepszego lv.vkotrania umo\la/'.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony zgo<1nie ustalają. 29 \ł'_ykonarvcy za vvykonarric całclści przcdrniotu umowy okreŚlonego rv § 1 przysługu.je

rłltragroelzenie łr, }ącznej rłysokości: złot,vch brutto (słorvłie: .,...,. it00 brutto), PrzY zastosorvanirt

starvki pclclatku $AT usta]trno.i na pcrclstalvie, oirowiazrrjąc,vch r,l, tynl zakresic: przcpisĆrr,ri

Kt>szt uciziału.ie<lnego uczestnika \,\r \\rar$ztataołr rv,r-rrosi: .. złtltych brutto (słownie: .. złot-vcłr "..i100) Prz1'

zaslosorvaniu stawki podatktr \AT rrstalonej na podstarvie obou,iązując_v'ch rv t1,'m zakresię przePisórv.

Koszl orgatlizacji v,arsztatu dla jedrrej z 3 grup rvarsztatowych wyrrosi: złotyclr br].ńtl (słowrlie: . . złot,vclr

..i i 00) przv zastosolĄ/arriu stalvki poclatku VA[' rrstalclnej rra podstarvie obow-iazując-lcłr rv t-.,nl zakresie PrzePisólv. rv

t1,1r koszi orgarrizacji lvalsztató\\r rvy;azdowych dla je<lrrej z 3 gtup warsztaio\Ą'_ych lvynosi: złotYcłt

hnrtto prz_v zastosorvanilr stau,ki podatku VAI' rrstaklnej na podstalvie obou'iązu.iacych w B'nl zakresię PmePisĆlrv.

Zanralviając.v zastrze1a sobie zrrlrriejszerrie k.nvclt.v za ręalizacię zadania o 2ao,'o kosztu organizac.ji lvarsztatórv

11,y jązclowych" tv głuplaclr WarsztatQwych. w ktćlr;rch bęcizic brało udział rnniej niz l0 osób.

Fakturę naicz"v wystarvic u, flaslępujący sposóbl

1) l.iab1,lvca: Pclrviat Wschorvski ul I'lac, Kosyniertiw 1c. 67-400 Wsclrorł'a.

NlP: 92_§1888370

2) oclbiotca: Pou,jatorł,e Cęntnrrn Potnocy Rodzinie, ul. Plac Koslłrierćrrv 1c, 67-400 Wsc}rorva.

t.

-)

2

Ą

5

1.

n

_)

§4
\\lĄlłtji\ K t PŁAI,N oŚCI

Wykonavl,ca ośr^,,iaclcza. ze jes! i' rrie jesi płatrrikiern podatku od tclwarów i usiu-s (VAT).

Zamarviający clśrviaclcza, ze nie .jcst ptatrrikiern poeiatku od towarć)w i l"isłrrg (VAT) i uporvazlria Wyk<lnalvcę

do rłystarviania f-akhrr,v VAT i rachutrku bez podpisu Zatnarvla.lacego.

Zantawiając..v zapĄaci W.l,,konarvc1, rłlttagrodzenie u.;,nikające z |\ 3 ust, l urnoły na podstawie CzęŚcio$rych

laktrrr VAT i raclrurrkovy r.v,vstawion_yclt przez W1&onalvoę, p<> zak<>ilczoniu kaŻcleg<l z trzech Wafsztatów, !V

wl,sclko_(ci określorrej łv § 3 ust" 3. zzastrzęż.eniem § 3 ust,4, Do faklury VA'l] i rachutlku'Vy'.vkorrarvca dałącz.Y

c{okunrent_v określorre ił, § 2 pkt. 8 rrirrie,jszej unlow),, statrowiące podstarł,ę do rozliczęnia realizacii zadatia i

wy platv u 1 naglot!zctlia,

poclstarva rv_Vstarvierria łaktur,v VAT i rachunku bęclzie u4aściwe rvykonanie przedmiotu umow} (czeŚciot,i'e)

pclfiviel.dzone na piśmie prz,ez l,al^tlalviającegtl. Wykonawca jest zoborł,iązan,v do rłystawienia Zanraw'iającernu

lirktrrry VAT i lachurrku rrie pózniej niz rv tęrurinię 10 dni od clnia potwierclzonego pruez Zamalviającego

rłl,konania (części orve go) unrollry,

5. Zarnarviajacy lnoze lryezwać Wl,korrau,cę do ptzedłożenia t'aLluiy VAT/ rachrrnku szltciej niż w'temlirrie

określłln5rnr r.r, ust. 4.

6_ Zapłatarrastąpi rv telrnrinie 30 clni orl elnia otrzymania f'aktury V,\T ,/ rachunku przez Zalnawia.iaccgtl, przelervcm

4
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" Warsztaty reilrtegracji społecznej l rozivoju osobiste.go"

dla uczestników projektu pn,,,Aki.vvłtlu integracjo w Ftswiecie l4l_scńowrklm

na lacłlunęk bankorv_ł- Wykclnau,c,y \vskazany na fhkturze VAT i ra(drunku

7. Zatetminżepłdt,y prą,imu.je się clatę obciązellia rachunku Zamarviająocgo.

8, W przlpadku błgdnie podąnego na takturzc VAT i raclrunku nunrę|-rt konta. koszty z\ł-iazane z dokonalricnr
prżelewu (koszty manipulacyjrre), którymi L,rarrk olrciąz1, Zatnaq,iającego poklyje Wykonalvca

9. W przypadku w},,stawienia laktrrry,VAT. Wykona!\/ca jest zr_rŁrorł,iązany oddzielnie wskazac na fakturzę V.,\T
ęlemęnt_v zamółr,ięrrią ctl do l<tórych r.łystąpił i zosta} naliczclny podatek VA'L oraz elemeilty zamórvielria
Z$lolnione Z podetku VAT

§5
oSoBY ODPO1VIEDZIALNE ZA \łYKONANIE U}IO\ĘY

Osobanri odpclrviedzialnyrni za kontakt przy rv_łłonaniu umou,y oraz ptortladzcnie bieżące.j lvspółprac_v i korrsultacji są:

l) zc slronv Zamarł,iajacego: ,..

2) z9 §trony Wykonarł,c_v: ...

§6
oDS,rĄPiENtt] OD trN{oWY

1. Oprócz w}.padkó$r 9,,yrnienion_Vch rv przepisach kodeksu cyrvilnego Zanrarviającernrr przysługuje prarvo

odstąpienia od tttncrwy lv następu.jacych sltuac.jac[r:

l) u,razie istotnei znriany ok<lliczności powodującej, źe wykonanię umorł,!,,rrie lezy,rl,interesie prrbliczIr_vnr. c:zeg<:

rrie młrzna lryb przeividziec w chrvi]i zalvarcia uno,"vy,. lulr clalsze ,ur,1,,konyrvanie unow),, tn<lże zagrozić istotnenru

ilitęreso-,vj bezpieczeńst\Ą,a państ$/a lub beąlieczeństrłu pubiicznomŁr,

2) gcly zosranie r_rgłclszona rrpadłość lub likrviclacja Wl,kotrarvcy;

3) gdy zosranie $,ydany pra\\romocny nakaz, zajęcia rrrajątku \!,ł,kołrarvc1,, niezbędrlego do -"r,lkonania umo\\,y;

4) gcly \Ą,'ykonawca llie rozpocznie lłl,konyrł,ania Lunt]\Ąy zgodnie z podanyrni rv niej tennitiami lub nie v,l,konana

któregokoli.l,iek z r.l,arsztatór.l, lub wykona któ olrviek z lvarsztatów rv sposób lriezgodrry- z łpisem przedrniotu
umoWy:

5) rv przypadku braku śroclków finansowyclr, czego Zanrawiający nię nrógł przerłidzieć lv cdrwili zarvięrania uilro\łv;

ó) rv przypałlkrt braku realizacji zarnówierria zgodnie z prrzednriotetn zanrór.l.ięnia stanorviącym załącznlk nr i clo

umolĘI.

Z,amarviający 1łoZę od§tt}piĆ od umori1, ,uv tenninie 30 dni od clnia porł,zięcia r.r,iadonrości o tł,/,lv okolicznościaclr.
O<istąpienie od umtlw,y pori,irrnt: nastąpić tł, iilrmie piselnlrtj pod rygorem nielu,ażnosci i pt,w,inncl zalilierać
uzasadnienje.

2. Strony nlogą w kazdl,rn czasie rozwiązać umorł,ę za pot,ozumieniętn stron.

§7
KARYUN,IO1VNE

l. Wl,ktrrrarvca zaplaci zamalviającelllu karc umo\łrną \ĄI następu.iącycir rłlpadkaclr i wysokościach:

l ) za nierv_vkon&nie w ternrirrie clancg<l war§ztatt! 10 o,,ź, r,vyTragrcldzenia brutto okre,śltlttegcr rv § 3 ust. i ttt:rclrvy:

2) za oclstapierrie oc{ unowy przez Zamawiajacegrl ż prżr,czp okręślon_vch rv § 6 ust, 1 pkt 2 4 r,urrowy."

w wysokości 100% rvynagrodzęnia bruttcl okreśionego w § 3 ust. l urnowy
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u,,,,,.,,,X,l'ł,l';,",";";;:';1':ii:::,r,',i:?n';T;:'ij,",,"|,l]ftji*.,,,.*,,,

2 Kary illnowne nię 1ylklucza.jłi miiżlirvclści rlochodzer-ria odszkłrdorvąnia tta zasaclach OgĆrlnYclr.

3 w przl,parlku nieelcltrz},mairia przez ZanawiĄąceg<l temrinu płatrroŚci, Wykclnalvcy przysługul'c Prarvcl

na liczenia oclsetek oci daty wyrnaga lności zobo,ł,iązanra "

4 Wy[61ąlvca ośrviadc za. że u,vraża zgodę na potracenie w rozunrieniu art. 498 i 499 kodękqu cywilnego katY

unrorvlrej 1y 1ł,ysokości okreśionej rv rist. i pkt l rrinic,jszego paragrafu" JednoczeŚrrie WYkorrarł'ca oŚrł'iadoza,

źe porv,vźsze nie zostało złoż,onę pod rłpl),r,iera błędu. ani nie jest r:barczone jakąkolr,i'iek inną iłacią

ośu,ia<lczelria woli skutku,jacą ,ic.i niewazlrością. Zamarvia.iacy ośrvigclcza, ze wystarvi WYkonawcY not§ lv

tetminie 2 t dni ocl rlnia clokonarria potrącenia zarłiera.iącą szczegółclwe naliczel-rie kal'Y unrolvrrcj '"v

prz,vpadku zaistnięnia s,łtuacji, o któtej nlowa w ust. l nirrięjszegc} paragrafu. Kara okręŚlorra rł'ust. 1 pkt l

r,rirrie.jszego paragra{ir nic rna zastclsor.l,ania, gd.v opiiźnic:iic ivyrika z clziałania Sił1'lv,vzsze.i.

§8
PRZI.N l f;sII1N IL wt ł] RZYT, E t.NOŚC l Wł'i\ IKAJĄC] }"C t{ Z l"]MoWY

Na proclstalvie art. 509 i nast, k,c Wykonalvca rrie rrroże bez zgod,u- Zainau,iającego przenieŚĆ na osobę trzęcia

rvierzytellrości lłyn ika j ących z ninie j szej tllno\łT,

§9
POSTANOWLENIA KOŃCOWE

\Ą/szelkie zmiany lub uzupełnictria umorvy wyrnagają zachorvalłia lbrrny pisenrncj pod Tgoreln nicrvazności.

Załączniki rvyrrricnione rv treści uiltowy stanowią jcj intcgrali-rą częśc,

V,, sprawach nie urcg3llclwanych umorł,ą stosu.je się odpoi.viecirrio przcpis}' Kcldeksu cYwtlnego Qraz usta\ł.Y

plalą,o zamórvień publ i cznych.

W przypaclku zaistnienia sporórv w.vnikajaci.rh z realizacji niniejsze.1 ul1]o\uy, stfony \Ą picnvszej kolejnoŚci będą

rozrviązylł,aly ie lv clrclclzę drłustrorur,vc,h negocjacji, a w razię nie dojŚcia do porozruniełia, rtlzstrzYgaĆ bedzie sąd

ivłaściivy dla siedzib;l Zanrawiającego.

Umow,ę sporządzonrl rł, ttzech jeclrroblznriącyclr egzerrlplarzach, w jednynr e-tzerrrplarzu dla WYkorrawcY i w dvl'Óclr

dla Zarnawia,iącego.

ZAMAWIAjĄCY: \łYKONAWCA:
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" Warsztaty reirrtegracji społecznej i rozr.-oju osobistego"

dla uczestników projektu pn, ,,Aktvtvlłu integracjn w Poyviecie Wscllowskiyn

Załqcznik do Umowy nr..",,".^..

na wykonanie zadania:

,Warsztoty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego"

przedmiot zamólvieni*

Przednriotern zanrórvięnia jest zorgatrizo,1.1,attie i przeprorvadzętie zadalia pn. ,^Warsztat_v reintegracji spclłeczrrej i rclzrłtlju
osobistego" dlauczestnik$q,pro,iektupn..,Akt_łTvrraintegracjarvPowięcięWsclrovvskinr"rł,fbrnrie 3gruprvarsztatow;-clr
po l5 osótl, łącznie 45 osób. Uczęstrrikami rvąrsztatórv bęclą osr:by -,ł_vkluczorre społecznie lrtil zagrozotre rv_vkluczenicrn
społccznym (tj osoby niepełr-rospraw,ne, pełnoletli 1r,,ychorvalrkorvie z picczy zastępczc.j c,raz rt,ilzittv za§tępcze posiactajac.,
prclbicrny w, rłypełr-rianiu firnkcji opiekuńcz<l-vrvchorv&rł,oz},ch). Warsztaty bęcia prorvadztltle w okresie <ld sicrplria 2017
rclku clo pażclzienrika 2018 roku, Każda z 3 grup warsztak)wych uczestrlicz,vc będzie rv 5 zajęciach u,arsztaklrv_vołr
stacjonarnyclr oraz 5 .jednodrri<lrvych ivarsztatach rv_vjazcltl,ur,1.,cir. Jcdne stac.jonanre zajęoia warsztato$,e będą trrł,ał5,

nrininrum 3 h {1h.= {>0 nrinut) Łącznte Wl,ft6nu.".u zcllrtlr.viązany trg<lzic ptzłpr<>wat7zić 3 r,varsztaty dla trzcclr grup
uczestnikólv (w każdy,nr po l5 gocizirr zajęć stacjonarrr_vch oraz po 5 jectnodrriorvyclr warsztatórv r.vyjazclowych),

Celenr rvarsztatórv jest l]rzygolowanic i znrot,vrvowanie uczestnikór.i, zajęc cto podc.|mor.vania działań ukierunk<lrvan_vch na

w/ście 2 -rytuacji ,uvy,kluczenia społecznego poprzęz podniesienie semooceny. dąźerrie clo sanroclzielności i niezależności

oraz rvskazanie rnoty.rvacji do zmiany ,,ytuacji z,n-ciolvej. l_Iczestnicy bęclą rnieli n-rozlirł,ość utrvorze,tria grup}

sanopoflocowej. Grupa moze być śrocltriienr pror,r,adzącynr do zrriesienia izolacji zevrłretrzrrej (społecznej. to,,virrzysŁiej) i
wewlrętrzllęj (osob iste.j. duchclwe.|).

Terminy organizacji lvarsztatólv:

Wl,konalr,ca zor;larrizuje 5 rvarsztatórv stacjonar:nych oraz 5 lvarsztafólł, rłl,jazclłlvych integrujących uczęstnik{-iv, łlia
każ,ie.j z 3 gnrp rv na§tępuJaoyoh terrninac]r:

I Grupa (15 osób) : sit:rpień 2017r. grudzicń 2017r

ll Crupa (15 clsób): listopad 2011r. krł"iecień 2018r

iIt Grupa (l5 osóh): krviecieli J0l8r, pazdzienrik 2018r.

Ostateczrre ternriny ołaz gadz,łny zajęć zostana ustalrłne z grupanri na piel'.l,szych spotkaniaclr, Zarnai.ł,ia.iąa_y źastrzcga

sobie rrrozliwość zmiany terminów warsztatólv z poszczególnymi *ruounri. W_r-konawca przedłoży Zarnau,iającefiLl

lrarnroncgranl zal'ęc v. p<lszczeg<ilnych uarsztataclr rł, tęrtnioie 3 drri robclczych od ich planov,ego rozpclczgcia araz będzie
inl'ornrował niezwłocznię Zanrawiającego o rvszelkich jego zmianach za pośrednictwerrr skrzy,rrki pocztovvej e-nrail na

a dres : pcptlvschou,al@,)o J.pl

Liczebność i podział na grtrpy:

Na uclział w $lar§zf&tach zostatlie skieror.vanych 45 osób rłl,kluczonycil społecznie łub zagt,ozonych rł_łkluczenienr
społecznyrn Zostana urivorzone 3 grupy pcl 15 os<ib rv każclej. Dla kaźdcj grupy W"vkonawca zorganizujc 5 r,varsztalórv

stacjonarn_vclr afaz 5 ;ednodniorł,ych rvarsztaiólv rvyjazdowyclr, integrującyclr uczestnikó,ut. ł,ączrrie 1_§ zajęć

lvarsztator.wcir stacjonamych oraz l 5 warsztatórv u1,1azdclrvych dla 3 grup.

Forma pron adzenia lvarsztatów:

Warsztat_v należ,v tr;rowadzić v, fornlie aktyi,rn_vclr za,lęć z uczęstnikami. prz-y r"łlrkorz_vstanirr gier. zabar.r, animu.jąc5zch,

scęnęk. Wy,konaivca jest zobowiązany zapę\Ą/nić materiały szkoleniowe dla uczesinikórv ll,arsztatórv. Na koniec kazdego

wefsztatu prorvadzący prorvadzi 15 mirrutorvą sesje Feedback W razię konieczności na z,ajęcla należ,y zaprosić ekspertor,r,

azy g<lści np. policjarrt, Iekarz, aktor, prawtrik, dietetyk itp.
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Pt]STĘPO\Ą/ANIE 0 UDZIF]l"ENIŁ ZANiOWIENlA NA IJSŁUCI SPc}Ł,ECZNE NR PCPR 230,3.2017
" Warsztaty t,eilrtegracli spoleczrT ei i rozwoiu osobistego "

tlla ttzestników prcljekru pn, ,,Aktvwnu integracju w Pcwiecie lfscJłotuskim

\Ąlarsztaty rvyjazdox,e:

W ramac1r realizacji zaóania \Ąr.l.konalvca za;lewrria co rrajrr-rrriej 1-§ lvarsztatĆllv rv,vjazcloll'"vch (pcl -§ ivarsztatĆlrv'

i.vfiazdolłl-ch na kazclą z 3 grup) o c}raraktęrzę kultriro.,vyrrr, eclukacyjnym lub sportorł'o-rekłeacYjnYm do ustalęnia z

pclszczegćllrr,łmi gr"rrpami. Za r,rlarsztat_v rłl,jazdclrve uznajełr.v kazelego rodzaju i,ł-vdat'zenie kuiturolł'e, edukacljne lub

spoilowo-rekfeacy,jne biletclrvane (nr.irr wl,jazd cio kirra, leatfu, opery, lilharrnorrii, acluaParku. ogrotltr botanicznego.

nluzęlltll^ kotrecń, kabaret. rł;vdarzenie regiolraltre lub lokainę iĘ.) W,vkonau,ca _iest zelbowiązany do PokrYcia r.vszelkich

kosztów zrviazanyclr z organtzacją warsztatu rł:ljazdolve_uo tzn kosztów biletów wstęPu, Przejazdu (transPorlu),

ubezpieczenia NNW itp, Wl,kc,rralvca zaper,łnierria takze lv trakcie rvarsztatórv rłyjazdon;vch co rla.irnnięi 1 ciePłY Posiłek,

rł,oclę rv irirtelkach gazo\vallą/'niegażo\\Iana. kall,e. łrcrbatę. ciastko rry. pączek czy drożdżilwlia dla kaZclCgO UczCStnika. W

przlparlku $,alsztatu rvyjazclor.r,ego przekracr.ającego 8 godzin, W.vkorrau,ca jest zobou'iąłal|y Ząę\ĘfliĆ clodatkor,v.v-* 1'losiłek

regerreru.i ący cila kazcle go rrozestnika.

Frilwadzący:

w.vkonau,ca zapewnia pcldczas kazdego lł,arsztatu co rra,jm,nic^j i tręnera - specjaliste posiada.jącego lłykształcenie rv_vźszc

ps1,,clrologiczne lub pedagogiczne oraz dośrviaclczęnie rv pror,l,adzerriu warsztatólr" dla clsób 1r',v-kluczon,vch sPołecznie 1ub

za grożotryelr rł,ykirrc zcn ienr sp o tecznl,m. z go dn ie ze złtiźonil o fęfi ą.

Nfiejsce i sale szkolęniorve:

Warsztat_v stac.jolrnnre nalez.v zorgaItizołr,ać na tęrcnie nriasta Wschov.a Tv sali szkolęrriowej drrstclsorvanę! do liczebnoŚci

u,skazanych grup, obiekt" na terenie ktitrcgo będą o<llryrval,v się ivarsztaty star;.ionarnc l-tic powinien pcrsiadać bal'icr

trrrrkcjonalnych, w szczególności architektonicznych unjernoźllx.jaiac}ch poruszanie się osób z niepełrrosPrarł'noŚcią" .}eŚli

taliie pilsiacla nalezy .je wskazac wtaz z poclanie nr sp<lsobu ich i iklvidac,i i. Sala nusi byc ogrzana dcl tcmPeratury Pokq orł'rj

oraz posiarlac stoł_v i krzesla" tablice Flipclrart z karlkami, tlatnastry, ekran" ptolektor z wejściem na HDi\fi. Sala mrrsi mieĆ

dclstgp do toaielty.

Bufet szkoleniołvy:

podczas kaz<iego z warsztatóul, Wykoaarvca zapervtria buii:t szkoięrritlrvy^ rł, skład któlego rłęidzie : kalł-a roz.Puszcza]aa i

lietazpuszczalna nlielorra. heńata, 3 rodzaje ciastek, śnriętarrta do kawy,. crtkier, u,otla gazorvana i rriegaz<rwana, serrvcl,ki

iub ręczr1ik papierorł_v" nięzbcdrie naczyrlia <rraz kosz na śnrięci" I]uiot karł,ouynalłży z<lrganizclrvaĆ rv miejscu^ lv ktĆ)rylrl

ołlbr irir3a sig rrarsztat1,.

LTbezpieczerrie:

\Ą,,1,konarvca zaper.vnictria ubezpieczenie NN§i łr wartości co najrnrric.j l0 tys zbtych pociczas trrvania warsztaiów Clla

kazdego uczęstnika skierorvanego przez PCPR,ove Wschorvie

Ewaluacja:

Na zakończęnie każciego z lrzęęh \ł.afsztató§/ W34lotrar,vca zobcllviazany trędzię do przeprorł'adzęnia aŃret_v ervaiuacljrrej

ba dai acci pclzi otrl załoźo nego c e lrt warsztató w r.vśró d r,tc ze stni kórv.

po zakoitczęrriu kazciego z trz,ęch rvarsztatćrrv Wyk<rnarvca będzie zobclrviązany rv telminię 14 drri robocz_vch do

przedłozenia orl,ginałórv lisl obecrrości uczęstników oraz spotząclzenia raportu koticorvego rrvvzgiędrriajacego osiągnięcie

zatozonego cęlu rvarsztatów, v.lłliki ankiety ervaluacljrre.j" lvr-riclski tręnt:ra z przoprowadzonych wal"sztatóu', a takŻe

dostarczenia d okurncrrta c1 i foto _ura fi czne1 rra no śrriku CDi D VD,

pcl zak<xiczeniu cylilrr rvszystkich 3 grup waLsztató!v, Wykotla,"l,ca będzic zobcrlviązatry r,r'tcnłritrie l0 dlli rclboczYch. eicl

strłclrząclzenia spraiłozdatria kolicorvego z.reallzacji. zadania. rrr.vzgtędniajacego osiągrlięcie zaiozan,vch celÓv'v'arsztatór.v,

rvyniki lvszystkich ankict ervalrtacyjnych oraz u,lrioski z przcprorvar{zon_v'ch lvarsztatórv

WylioIrawca zoborł,iązan,v ie st clo biczaoego zglaszania Zatnar.l,ia.lącemu erventualnych prclb'lcrrrĆlrv. nrogącycłr mieĆ n,pływ

na dalszą realizacji, zadania

Z przebiłgu rłalizacji każdycir zajęc warsztatow;."ch Wykonawca zoborł"iązany będzie do przedkładania Zamawia.jącetnu lv

tetnrinie 7 clni roboczych kopii list_v obecności uczestlrikóv,biorących udział lv za.jęciaclr"
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poSTĘpoWANIE O UDZTELENIE złtvtótviENIe NA USŁUGI SpOł,ECzNE NR pcpR.230"3,20i 7
" Warsztafy, reil,ttegracji społecznej i rozrvoju osobistego "

dla uczestników prtljektu pn, ,,Ak|tluna itlLegracjQ w Fowiecie lĄ|st:howskirn

Zułqc:znik nr 5 dtl ogł<ls:zenltł

U]\IowA
PolvIERZtl{IA PRZETWARZANIA DANYCH oSoBo\łYCtI

Zawarta w dI-riu . 20Ł7 r. \\,e \\rsohowie miedz}, Po,,viatern \ł,'sclrclrvskiln z siełJzibą prz,v- ul, Plac
Kosl,nierów tc, 67-400 Wscłiorva, reprezento\ł,afiyln przez Zarząd Porviatu. lv inrieniu którego działa na poclstarl-ie

uclzielonegcl Pełnomocnic{wa: Pani Katarzyrra Ciepła- N<lr.vak Kieror.lłrik Pclwiatclrvego Cciltrrlln P<lrnocy Rł>dzinic r.r.e

Wscholvie prz,v korrtras.vgnacie Pani lVlagdalenv Jędrzę.iczak Skarbnika, zwan.vnl dalej Zlecającynr

a

...... z srcdzibą ,..,.., NIP: REOON:
,"..,., KRS: .,..,, reptezęntowaną Llrzez, . . zwanylil dalej \Y3,konarvcą,

wsp<ilnie zrvanymi daie,| Strclnami "

Strony zarvierają niniejszą Unrowę o powierzeniu przetvl,arzarria danych osoŁ,owych na fzecż realizacji projektu prn.

,,Aktywna integracja rv Porviecię Wschowskim", lvspółlinansowanego ze środkórv Europejskiego Funclusztt Społecznego rv
ranrach: Regiołalnego Prograru.u Operacyjrrego Lubuskie 2020 rv ramach: Osi priory,,tetowej 7 Rórł,norł,aga Społeczrra,
Działanie 7 .2 Programy akt,vr.łrrej integracji reaiizo."vane przez powiatowę centra pomocy rodzinie, zrvanej dalej Urnou.ą o
następującej treści:

§ l"

Uzyte rv niniejszej un1o1vi9 określęnia r:z,naczają,.

l) usta,uva - ustalĄ,ę z dnia 29 sierpnia l 997 r" o clclrronie danych osobouryclr (tj. Dz.U, z 2016 poz. 922):

2) razpr:t,ząózenie - I,a7Ęorządzenie Ministra Spralv Werł.nętrznych i Adnrinistracji z clnia ż9 krł,ietrria 2004 r. rv sprar.r,ie
doklrnentacji przetu,arzania danych rrsclbołr,_vch oraz lt,arunkólv techniczrrycli i orgarrizacłjrr,v*clr, jakirn por.vinn,u-

odpor,r,iadac urządzenia i systemy inlbrnratyczne shrzące do przetwarzania dan_vch osr-,borłycir (Dz. U . Nr l 00. poz. }021):

.3) dane osoborą,e - dane osobowę, lv rozumieniu ustau,y" d<ltyczące uczestrrikórv prcl jektu, które lrruszą b,v,ć przetrva,rzane
przez W,v,korrawcę w ceiu rłykonania rłlnovy " . . . " , . . " "z dnia . . . " , ,. na rzęc7, realiz,acji prq ektu;

4) adrninistrator clarr1,,c!r.,,ro5plr1,1,ch - lnst},łuoja Zarządzająca dla Regionalnegtl Prclgrarnu Operacl,incgo Lubuskie ?020. ł
N{inister R<rzrvtlju;

5) przctwarzanie c{anych osoborvych - .jakiekcilrł,ick operacje rł,ykolryrvane na danych ostrborv_ych. takie jak zbioranic,
utnvalanic, przechorvywanie. opracowywaniL,, znienianic, rrdosteplriarlic i usurłanic, l\, zakresie niezbędnym t1o

prcltładzcnia sprarvozdarvczości, nonitoringu i ervaluacji fta rzecz rca|izacji projclitrr:

6) dokrrrnent - clor,volny nośnik, traclyc;,,jny lulr elektronrc zty, na któryrn zapisane są clalle} osclborvc;

7) pracorł.rrik - osobę świadczącą pracę na podstaw"ie stosunku prac_v lub §tosuilku cylvilnoprarvnego;

8) projekt - projekt pn. ,,Aktylłrra irrtegracja lv Porvięoię Wschovvskim'', wspi-iłfinansowanv zę środkórv Europejskicgo
Fundusztl Społecznego rv ranrach: Regionalnego Prclgrarntl Operacylnego Lubuskie 2020 w rarrrach: Osi pritlrytetowei 7
Rór,nor.vaga Str;ołeczna, Działanie 7 2 Progranry aktywnej irrtegracji realizorvane przez pcrvia{owe centra pomoc,v rrldzirrii.,.

1 0) Inst1,,tucj a Zar ząć zając a: \{inis ters trł,o Roz rvoj rr Re giona lne go
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POSTĘPO1ĄąNIE o UDZIEIENiE ZAIdo\.VlENIA NA IJSŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3,2017
' \Ąlarsztaty reintegracji spo łeczriej i rczwo ju o.sobistego "

rlla ttczestnikćlv prłjektu pn, ,,Aktywna integracjrtw FotviecielĄlschov,skim

§2.

1. Zlecający,, działaiącrv oparcitt o rrprarvnienie wynikające z IJmovl,"v cl ciofirrarrsorł'anie Projektu InstYtucji PoŚręłlrriczącej

w ranrach Regionalne_uc'p.og.u*u-operac.ł_jnego LŃuskie 2020. zav,artej lv ciniu 24.11.20]16 r. z Województr,vem,

Lubuskin, po*i".ru \ł ykonań,"- pf zetwarzanle tlanych osobowych na rvaruntrłach opisarryclr r,v rriniejszej Unrorvie"

2.-ptzetlvatzanie danych osclbor,l,_ł,clr nlozli,"rle.lest rł_vłączrrię rv celu reaiizacji unlo\łry lu ..... " ""," ,"z,dnta

. ".. . Tla ruecz realizacji projekni ptl. .lktlw,na inlegracja yt; Płłyt,i<lci,tł W,schclvt'skint".

3. Wykonau,ca ośv.iadcza , ż,e zapaznal si§ z ustarvą z. dnja 29 sierpnia 1997 r. o clchronie darr.r,clr osoborłYch (t.j. Dz. U z
2016 poz. 9?2; araz rozpauadzenienr Ministra Sprar,v Weu..nętrzrr.vch Adruinistracj l z dnia 29 krł'ietrria 2004 r. lv sPralvie

c]oi<urnentacii ptzetwat)ańa clanych ,_,sc,bołł_vch oraz ,lvanrnkólv technicznych i orgarrizacyjn-vch, jakirn Powinn,v

odpor.viadac u rŹądzłnia i systern,v infonnat,vczrle s}r.rrace da prz,etv,arzania dan,vch osoborłych {Dz. Li. Nr 100, Poz L024) i

bęłzie prz_estrz,egał zapisćrrv rv niclr ujłtych 7, należ,,lla skrupulatnoŚcia i stararrrłoŚcią.

§3,

1. przętrł,arzanie danych osobou,ycł-r jest dt-rpuszczalne. ,ieźeli osoba, klÓrej darre dofyczą rł'YT azi zgoclę na ich
przetr,varzanie. Ośrviaclczenla o lq,razettiu zgod,v oa plzętwarł,anie <larryclr osoborłych Przechowu.je Zleca.iącY ',v 

slvoj''j

sięclzibie,

ż. Z1ecający uporvaznia Wykclnar.vcę clcl lł,vclawania srvoim pracorvtrikom inricnrr_volr il do Przeltrłarzania danvclr

osobowych. Ńl,konarvca igroni.",u- clostep <lo danych osobor,l,;.qfi lvyłączrric do cllv trlostaclającl"clr iniclłłł:l

u ptlr,r,aznien ia dcl przetrłlarzan ia danych osobo wych-

Wzć>r upcllvaźnicnia <]o przetr.varzania ciarr_vch ostlbolvych zarvart},- jest w zirtączniku nr ] do ninieiszc.i IJmci1l'Y,

Wzór oclłr,ołalłia up<lrvaznielria <lo pclr,r,iclrzcnia przctwarzarria <ianyolr osobc'wych z^wal-.y jcst rv załącznlkl ar 2 dcl

riiniejszej Unrorły.

3 Wykonarvca bęclzie prorvirclzic erłidencje pracovvników uporlaznionych cio przetwarzanla dan_vch <lsoborł'5'ch Lista osób

rłporvazniorry,.ch do przetwarzatia danych orolr6lyych bęłlzie przekazana Zlecającenu.

4. Zakłes darrych osobowyclr porvierzotll,c,lr do przetwarzania: inrię i nazr.r,isko Uczestrrika projektu. adręs zamieszkania

Uczęstnika projektu imiejscorł"ośe . ru,bucl_yŃu. nr lokalu, ulica. kod pocżto,ń/y). PESEL Liczestnika Projekftr

__{ Nięzrvłocznie po wykclnaniu przedniotu umow}'' Wykcnarvca zobowiązany jest do usunięcia z elektronicznl'ch

ntlśrrików irrformacji wielokrotnc]go zapisu ru sposób trlvały i nieodrvracalny offiz zrtiszczęnia PaPierowYch i

elektronicznych nośników infornracji jednokrotnego zapisu, na których utnvalote zosta}y porvierzone do przetworzenia

łlanę osobowe

§-ł

1. Wl.kclnawca przed rozpoczecietn przetlvarzania clanych osoborłych zobowiązuje się do Podjęcia Środkótl'

zabezpieczając_vcłizńiór clanych, o klór,vch fi]owa \Ąl aft. 36-39 ustavy ofaz w rozPt:rządzeniu.

ż" W.vkonarvea zoborviazuje się clo:

aJ zaclrorvania \v poufności rł,szystkicłr danych osobclwlrch, pclwierzoaych ntu u, trakcie obowiązyrł'ania rrtntlrły nr

,... ",..z drria .. ,.. l;1a rzęcz reaiizacji pro.icktu ot,az clokurnentórł,, tlz,vskanych rv zwiazliri z

lv_vkr,lnyv,arrie rn czlTrtrrlści objetych tą umową;

b) obor.viązek zacborł,ania poufności rviąze Wyfuonawcę takze po rozw'iązarriu pcrłyŹszcj trmolv}:

c) nicuykorz;-st_vrvania zebranych danych osoborł_ych rila celów inrrycłr triż okeślorre w unrr-lrvie nr ......,..,..., z dnia
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POSTĘPo\ĄąNIE o UDZIELEN tE ZAMOi,ViENIA NA USł,UCI SPOł,ECZNE NR PCPR 230.3.2017
" lVarsztaty reirrtegracji społecztiej i rozwoju osobistego'

dla uczestnikólł projektu pn, ,,Aktvtvna integ racjft w Płsvliecie I,Ilsclłotuskim

f . ta rzł"czrealizacji pĄektu

3 W_ykonawca Je§t zoborviązany dr,l podjecia rłszelkich krokóvv słuząc,"*ch zacitorvaniu w tajenrnic1, przez pracownika
mającego dostęp do danyclr rlsoborvych lvsz_Vstkiclr inlbrmacji, jatrje ten uz_"-skał w związku z dosteprem <1o tych danyclr.

4. Wykorrau,ca zoborviązuje sie niezB,łocznie irrlbrnorvac Zleca.lącego o:

a) rvszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danyclr o*o1rolr,ych lub o iclr nięrł,łaścirv_ynr urzyciu;

b) lvszelkich cz.łTrncrściacłr z rvłasnym udziałenr rł. sprał.vach dot.vczacych ochrony danych osoborr;vclr proł,nadzonych rv
szczególilości przed Generalny,m lnspektorenr Ochrony Danych Osoborł,vcir, urzędatrii państw,o-"vlrni, policją lub przed
sądem.

5. Wy,konalvca zobor.viązuje się tio udzięlenia Zlecającernu na kazdę ich zadarrie. intbnnac.;r 1la tęnlat przefrr,arzania
lł,szystkich darrycłr osobclvych przez Wykcrna\ł/cę. a rv szczególności niezrł.loczne_uo przekazl,r,vania illforn-racji o kazilyrrr
przlpadku rraruszerria obo,,vitlzkrlll, dot_vcząclch ochron,v danych osclbołłych.

§:.

1, Wykonarłrca umoźlir,vi Zleca_iacclltu na ach żądante dokonanie kontr<lli,ov nrie.jscach. rł. kt<j.ry,cłr sa pruętwarzalę
por.vierzolle dane oso[rorł,e^ rł, tętminie lł,spóinie ustalclnym przez Stron,n-, nię późnic,jszynr .jednak niz 5 dni
kalendarzorł,,n*ch od dnia porviadotnięnia W_vkonarvc,v łJ z,antiałze prr,eprolvadzęrria korrtroli, rł, celu sprawdzenia
prar.r,idlr:rvrrści przetwarzatria oraz zabezpieczenia danych ornlrt-11ł,l"ch"

2 W prz5zpadku ;lor.vzięda 1łrzez Zlccającego wiaclomości o rażącltr traruszęniu przez łVykonatvcę zobcliviązali
ryynikających z u§ta\Ąry, {ozpQrządzeiia ]ub z ninic,jszc.j Ulrrclrvy. W,v"korrawca umożlirvi Zlccającelrnu cloktlrianic
niezaporłiedzianej kclntrilii. lv celu, o kttlrym nrorva rv ust. t.

3. Wy'i<<lnaivca jest zcllrorviązany clo zastosolvania się cio zalc,ceń ctcltyczących poprawy, jakości zabezpicczerlia danycit
osołrclu,ych clraz sposobu i.^lt plzetrvarzania, sptltządzonych rv r.vyniku ktlntrł:li przeprou,a<izclrrych pt,zez Ziecającelgo.

.1, Wykilrrar.vca odporviacle za szkocly jakie porvstały lvobec Zlecającegcl lub ł:stjb tlzecich w rvy.niku niezgoc{ne€o z
Unrorvą. us tawą lub rozpor ządzeniem pr zetlu ar zatta clanych o sobowyc h

§6,

i W sprar.vaclr nieuregulorł.anyctr niniejszę Umową rrrają zastosowanie przepis_y usta\ł,y z dnia 2] krł,iętnia 1961 r" Kccieks
c,u-ivilty (tj.Dz, U. z ]01ó r. poz. 380 zpożn. zm"), usta,uv5, ,zdria29 sierpnia 1991 r. o ocluonie cianycłr osobovrrych (tJ_ Dz
U. z 2D16 poz. 922), araz rozporządzenia ]ttlinistra Sprarv Wervngtrznycłr i Aclministracji z drria 29 kivietnia 2004 r, w
sprawie dokunrerrtacji przeilvarzania danyclr osoł:owych oraz rvarurrkó,.r, teclrnicznych i organizacyjnyclr, jakim polvirur;,
odpowiadać urządzęfiia i systenry infbrmatyczne sluzące do przetrvarzałria danych clsoborłych (Dz. U. Nr l00, paz" l0J4).

2. Ninielsza Umou,a łł,cl,oilzi rv zycie z dnienr podpisariia i _iest zarł,arla na czas obowiązlłvałria rrmołry ilr .,. " . , .,. . 7,

drria.... . r., na rzecz,realizacjiprojektu.

3 lntegralną częśc nilliojszej Urnouy stanolvię:

l)Z,aląłzlik nr I do niniejszej umo\Ęv: wzórupolveznierria ciclprzetrvarzania danych osoborł.yclr r:apoziclmie benet-lcięlitłl
i podnliotórv przez niego umocor.van_vclr,

2) l,a|ącnik rrr 2 drr ninie.jsze.j ull1owy: w,zór odrvołania rrporvaźllięnia do przetwarz.ania danych clsobowych uczestllikóur
prcljektrr na pclzionrie beneficienta i podr-rriotóv,przez niego um(]cuulallych

.4. Ninieisza L]mow,a zaltala sporządzone rv 3 jedrreibrzmiąc_vch egzemp.lafząclr: 2 egzenrpiarze dla Zlcc,a.iącego" i
ogzetnp jarz clla Wykonawcy"

ZLECAJĄCY; \łYKONA\ł'CA:



6 [H e Łubusłąie
{ pro ainy {,Ąlart*żB{hódu

PoSTĘPOWANIE o UDZIELENtE zeiltól,viEI.łtł NA USŁUGI SP0ŁECZNE NR PCPI{.230.3.2017
" Warsztaty l,eilrtegracji spcłeczrrej i rozwoju os0biStegD"

tlla uczestniltółv projektu pn, ,,AkQlvna i?i];egracj(l w Pawiecie Wscllolł,skim

Zołqcznili ttl, l

p o :i o m i e b en e f i c i e nt ct i p o t* n i ł; t ów p r : cz nie g o t un r.l c clll, a nv c: ł t

UPOWAZNIENIE Nr......,.

DO PRZETWARZANIA DANYCII OSOBO\\ryCH UCZESTNIKÓW PROJEKTLT

PN. ,,AKTł,WNA INTEGR-ĄCJA w Po\ryIECIE \ilSCHO\ł,,SKIM,

W RĄMACH REAIIZACJ I REGIONALN EGO PROGRAMU OPTRACYJN EGO L UBU SKIE 2 02 0

Z<lniernt"..".. ..]r,,trapoctstarvieań.37r,i,zrviązku zarL.31 rrstawy zĆnia)9
srelprria lgg'7 r o <lchronie łlanych osclboqyclr (tj Dz.U. z 2016 p1z, 922\, upciważniam

t. ." . . . . ] clo pI,zetvJarza:nia clanych osobow,vcłl uczestnikór.v

pr,_,iektu prr. ,.Aktywna irriegracja w powiecie Wschou,skim'' lv rarrrach Re-uionalnego Programrt OPeracYjnego Lubuskie

2a2a

Upowaznienie obowiązuje do dnia oclrvołania, nie pózniej jedrrak niz do clnia 31 gruclnia 20i8 r. Lipoważnienię wYgasa z

cłri,r,ilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w .

Czltelrry podpis osob,v reprezentującej Berłefic.ienta lulr podnriotu, klóry został do tego przęz lJenetrcienia umocowallv,

upor,r,aznionej do rł1 daw,ania i ocirvoł.r,rvania uporł,ażnień.

* niąotrzebnę skreślić



6 H e Lubushie
,a ,in., ','iJi;ezachodu

POSTĘPOWANiE O UDZIELENIE ZAMO!\łENIA NA USŁUGI SPOł,ECZNE NR PCPR,Z30 3.2017
'' Warsztaty reinte€irJc]i społeczrrej i rozivojtt csobisŁego"

rlla uczestnikótu projektu pn ,,Aktvwna integ rrcja y,,, Fltl|,1,iecie |Ąrscllotuskitt

Ztt1,1c-niA ttr )

,rolr-a;ych uł.zestni/ióll, proiektu na poziolnie heneflc.ienła i podlniottiu, r|,zL,: ni€Eo ułntlt,olt'ttln'ch

oDwoŁANIE UPowAżnrnN-rł Nr........

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH L]CZESTNKÓW PROJEK,TU

PN. ,,AKTY\ryNA INTEGRACJA w Po\ryIEclE wSCHow§KIM"

W RAMAC}I REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAN{II OPERACYJNEGO LTJ'BUSKIIi 2020

Z.dnięm.t .. "..... .... .] r,napodstav,ieart 37r.r,zlviązkuz,art.3l ustarłyz,dttiaZ9 sielpnia

199? r, o ochronie dalr.vch osob<;tych (t.j. Dz"U. z ż016 płz. 922)^ odv,ołrr.ię uporł'aźnienic

t . . .....] o przetwarzania clan),ch osoborv_vch ue zęstnikótł' projektu prr.

.,Akty,rłtra integracaa rł,Porviecie Wschowskim" rv ratrrach Regltłnahregrr Programu Operacyjnego l.ubuskte 2020.

Cz$elny podpis osoby reprezentujące.j l3euei,icjenta. lutr podmiotu, który został do tego przez Berręficjęnta ll1noOl]Wany.

uporł,aź n ione,j c1o rł_vdarv,atłi a i odwtłłlt,an ia rrp ou,aztri eń.


