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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych 

Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu 

pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego  

przy Parafii w Pałecznicy” 

 

 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020, IX Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej -  oraz z budżetu państwa. 

 

 

Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, z uwzględnieniem warunków i procedur, określonych w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zamówienie na usługi społeczne objęte załącznikiem nr XIV do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady numer 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 
 
 
 

Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, odpowiedzi  na zapytania, wyjaśnienia, 

zmiany, informacje itp. podlegają publikacji na stronach: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   

https://parafia.palecznica.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://parafia.palecznica.pl/
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I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 

ul. św. Jakuba 10 

32-109 Pałecznica 

Telefon: 41/ 384 80 13,   fax: 41/ 384 80 37 w.19 

Adres poczty elektronicznej:  pwdpalecznica@gmail.com 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1.  Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) do 

opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. 

„Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” współfinansowanego 

ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa Region 

Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej - oraz z budżetu państwa. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3. Kod CPV:   

98200000-5 Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans 

85311300-5  Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży  

85121270-6 Usługi psychiatryczne  

80340000-9 Usługi edukacji specjalnej 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2022 roku.  

5. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba PWD, ul. Strażacka 5/1, 32-109 Pałecznica 

6. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: 

1) Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do prowadzenia i terminowego dostarczania 

zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji oraz stałej współpracy 

z personelem Projektu, bieżącego informowania personelu Projektu o problemach 

zgłaszanych przez Uczestniczki/Uczestników Projektu, rezygnacji z uczestnictwach w 

zajęciach i innych sytuacjach, które mają lub będą miały wpływ na realizację Projektu. 

2) Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów, 

mailto:pwdpalecznica@gmail.com
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opracowań i wszelkich innych materiałów wykorzystywanych przez siebie w ramach 

realizacji niniejszego zamówienia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

3) Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy cywilno-prawnej 

(zlecenia). 

4) Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa = 60 minut. 

5) Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

6) Zamawiający zapłaci wykonawcy za faktyczną ilość godzin na opracowanie Indywidualnych 

Planów Wsparcia – maksymalnie 360 h w każdej specjalności. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi. 

8) Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia do przestrzegania warunków 

prawnych wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów 

ustanawiających określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego Covid-19.  

9) Koszt przygotowania i złożenia oferty na niniejsze Zapytanie ofertowe – w całości pokrywa 

wykonawca. 

10) Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni wykonawcy, 

którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz 

o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania Zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny oraz unieważnienia postępowania w ramach Zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych 

i finansowych. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach 

Zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

13) Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od potencjalnych wykonawców, których 

oferty będą zawierały cenę, co do której zamawiający poweźmie wątpliwość, czy nie jest 

rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14) Zamawiający zastrzega sobie przed zawarciem umowy prawo do wezwania wykonawcy, 

którego oferta została wybrana – do przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ramach Zapytania ofertowego. 
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15) Ofertę zatrzymuje zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie 

podlegają zwrotowi. 

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Cena jednostkowa brutto za godzinę podana w ofercie musi być ostateczna i winna zawierać 

wszystkie składniki, składające się na prawidłową realizację zamówienia.  

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Oferty mogą składać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia, a także odpowiedni potencjał techniczny, 

ekonomiczny i kadrowy. 

Zamawiający w zakresie ogólnym uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca złoży 

w ofercie podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 

nr 2 do zapytania. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia 

na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 

2. Wymagania obligatoryjne dla wykonawcy: 

Wykonawca winien dysponować co najmniej: jednym psychologiem, jednym logopedą oraz 

jednym pedagogiem. Każdy ze specjalistów realizujących zamówienie musi posiadać 

doświadczenie w opracowaniu IPW lub podobnych dokumentów. 

Na potwierdzenie spełniania warunku należy złożyć w ofercie Wykaz kadry skierowanej do 

realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do zapytania. Ocena spełnienia warunku nastąpi na 

podstawie złożonego wykazu na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 

3. Wymagania obligatoryjne szczegółowe stawiane wobec specjalistów:  

Szczegółowe warunki oraz wymagane dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia dla każdego 

ze specjalistów zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego Opis 

przedmiotu zamówienia. Dokumenty, potwierdzające kwalifikacje, należy złożyć wraz z ofertą. 

IV. Podstawy do wykluczenia z postępowania: 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo 

z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ RPO;  
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 835): 

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy; 

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej. 

3. Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania, jeżeli 

wykonawca złoży podpisane oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania 

– załącznik nr 3 do zapytania. Ocena spełnienia warunku braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie: spełnia/nie 

spełnia. 

4. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca winien złożyć 
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aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – lub 

wskazać w formularzu oferty dostępność ww. dokumentów w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; w takim 

przypadku zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

wykonawcę dokumenty. 

V. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

VI. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

1)  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania 

ofertowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pwdpalecznica@gmail.com  

2) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na 

stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 

http://www.parafia.palecznica.pl/ . 

3) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załącznik nr 1 (Formularz 

ofertowy) oraz nr 1a (Formularz cenowy) do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

c) Wykaz kadry skierowanej do realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

d) Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 

wymienione w załączniku nr 5 Opis przedmiotu zamówienia - dla każdego specjalisty 

odrębnie. 

e) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert (KRS, CEIDG) – chyba, że wykonawca wskaże w formularzu oferty dostępność ww. 

mailto:pwdpalecznica@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.parafia.palecznica.pl/
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dokumentów w ogólnodostępnych bazach danych. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami osoby upoważnionej do 

reprezentacji wykonawcy (w przypadku podpisania przez pełnomocnika – należy złożyć 

pełnomocnictwo dla tej osoby). 

4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/ opakowaniu w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. 

5. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 

podany w punkcie I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 

oraz oznaczone w sposób następujący: 

Oferta na zadanie pn.  

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia  

dla Uczestników/Uczestniczek  

Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” 

nie otwierać przed 20 lipca 2022 r. godz. 11:15 

6.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: 

w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, 

w Kancelarii parafialnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy. 

2.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 20 lipca 2022 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego: 

w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, w budynku Plebanii, 

w Kancelarii parafialnej mieszczącej się przy ul. Św. Jakuba 10 w Pałecznicy.  

4. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. Informacja o złożonych ofertach 

zostanie opublikowana na stronach internetowych. 

IX. Przesłanki odrzucenia oferty 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, lub 

3)  została złożona przez Wykonawcę: 

- niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu 
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ofertowym, lub 

- który nie udowodnił, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, lub 

- którego oferta zawiera błędy, których nie można poprawić, lub 

-  powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, lub 

- podlegającego wykluczeniu w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 7 

ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

2. W związku z powyższym na spełnienie w/w warunku konieczne jest złożenie wraz z ofertą 

wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

3. Decyzja zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną 

X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w tym postępowaniu. 

XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny ofert: 

1. W przypadku ofert, które spełnią wymagania obligatoryjne - kryterium wyboru stanowić będzie 

najniższa cena brutto za całość wykonania zamówienia. 

2. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku oraz słownie. 

3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, 

w tym stawkę podatku VAT (lub zwolnienie wraz z podaniem podstawy prawnej zwolnienia). 

4. Wykonawca ponosi koszty dojazdu specjalistów do miejsca realizacji we własnym zakresie. 

5. Cenę za wykonanie całego zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym - 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Cena ta będzie służyła wyłącznie do 

porównania złożonych ofert. 

6. Cena za wykonanie całego zamówienia winna zostać skalkulowana na podstawie ilości godzin 

zegarowych dla każdego specjalisty odrębnie zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zapytania 
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Formularz cenowy. Podane w Formularzu cenowym ilości godzin są jedynie szacunkowe 

i zostały podane w celu umożliwienia kalkulacji ceny i porównania ofert. Rozliczenia pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane na podstawie ilości rzeczywiście 

zrealizowanych godzin przemnożonych przez cenę jednostkową brutto za godzinę zegarową 

usługi, podaną w ofercie wykonawcy w Formularzu cenowym. 

7. Cena jednostkowa za godzinę zegarową brutto nie ulegnie zmianie przez okres wykonywania 

zamówienia. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty 

polski). 

9. Zamawiający z wynagrodzenia brutto wykonawcy, w razie konieczności, potrąci zaliczkę na 

podatek dochodowy jak również składki ZUS wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 

Lp. 
Opis 

kryteriów 
Waga  Sposób oceny 

1 

Kryterium 
ceny 

 
C 
 

70 pkt 

Ocena ofert zostanie dokonana według wzoru: 
 

  
    
    

         

 
gdzie:  
C  - liczba punktów uzyskanych przez danego wykonawcę 
Cmin – najniższa cena brutto przedstawiona w ofertach 
złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu 
Cbad – cena brutto oferty badanej  

2 

Kryterium 
społeczne 

 
S 

30 pkt 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

30 punktów - wykonawca jest podmiotem ekonomii 
społecznej lub zatrudni do realizacji 
zamówienia osoby defaworyzowane   

0 punktów  - wykonawca nie jest podmiotem ekonomii 
społecznej oraz nie zatrudni do realizacji 
zamówienia osoby defaworyzowane  

 
zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej * 
 

 
* Wymagania do kryterium społecznego (S): 

a) działalność wykonawcy obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 

co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych: 



 
 
 

 
 

 
 
Numer referencyjny: ZP.01.2022 

Strona 10 z 22 
 

i. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

511 z późn. zm.), 

ii. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), 

iii. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652 z późn. 

zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

iv. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.), 

v. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), 

vi. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1109 z późn. zm.), 

vii. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 

viii. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 

w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszości narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 823) 

UWAGA:  

Zamawiający wymaga, aby pracownicy niepełnosprawni lub defaworyzowani stanowili 

co najmniej 30% osób.  

Lub:  

b) wykonawca w związku z realizacją zamówienia zatrudni osobę z co najmniej jednej 

z poniższych grup: 

i. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, 

ii. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 

zawodowego, 

iii. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
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iv. innych osób niż określone w tiret i, ii, iii, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 

r. r. o zatrudnianiu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217) lub we właściwych przepisach 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

UWAGA: 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił co najmniej jedną 

osobę niepełnosprawną lub defaworyzowaną. 

11. Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach, 

zgodnie z poniższym wzorem: 

             P = C + S 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny 

S – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium społecznym 

P – łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich kryteriach 

12. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 

14. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wezwie wykonawców do 

złożenia oferty dodatkowej. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa, niż cena oferty 

pierwotnej. 

15. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 

16.  Cena jednostkowa brutto za godzinę zegarową usługi oraz inne warunki przedstawione przez 

wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania. 

XII. Informacja o zastosowaniu tzw. procedury odwróconej. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert według przyjętych kryteriów, 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie 

się uchylał od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
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XIII. Informacja o zakończeniu postępowania 

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://www.parafia.palecznica.pl/ 

informację o: 

1)  wyborze wykonawcy, 

2) ofertach odrzuconych,  

3) niezłożeniu żadnej oferty,  

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

5) unieważnieniu postępowania. 

Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach 

postępowania zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

XIV.  Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach opisanych w § 6 

projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. 

XV. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVI. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert , 

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, 

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

d) unieważnienia postępowania, jeśli: 

-  cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 

-  w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, która spełnia wymogi zapytania ofertowego, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży 

w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania 

postępowania, 

-  postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna 

z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.parafia.palecznica.pl/
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W przypadkach, o których mowa powyżej, wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki, 

niezmieniające treści oferty, o czym niezwłocznie poinformuje wykonawcę. 

3.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub 

oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością 

jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania 

wykonawcy. 

4.  Zamawiający może wezwać wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia 

wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów lub oświadczeń. 

5. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:  

a) dokument poświadczający posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej (fundacja, 

stowarzyszenie, spółdzielnia, zakład aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, 

towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych itp.)  

b) lub dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub defaworyzowanej. 

 

XVII. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w drodze zasady 

konkurencyjności:  

Administratorem danych osobowych jest:  

1) Zarząd Województwa Małopolskiego, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Krakowie 

przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020”. Kontakt z Administratorem 

Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem iodo@umwm,malopolska.pl lub 

pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski 
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Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa - jako 

administrator danych przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym 

realizację programów operacyjnych - SL2014. Kontakt z Administratorem Danych może 

Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iod@mfipr.gov.pl / działającym w ramach Instytucji 

Pośredniczącej wysyłając wiadomość na adres: ochronadanych@wup-krakow.pl lub pisemnie 

na adres: Inspektor Ochrony Danych WUP, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac na 

Stawach1, 30-107 Kraków.  

3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy której siedzibą jest Pałecznica, 

kod pocztowy 32-109, pod adresem pwdpalecznica@gmail.com lub pod numerem telefonu 

41/384-80-13. 

Dane osobowe zawarte w ofercie złożonej przez wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006;  

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1081/2006;  

c)  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);  

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 

informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 

pośredniczącymi;  

mailto:pwdpalecznica@gmail.com
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1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Rozszerzenie Placówki 

Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy”, w szczególności do realizacji niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy (WUP) w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, 

beneficjentowi realizującemu projekt – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła 

w Pałecznicy ul. św. Jakuba 10 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego (IZ RPO WM 2014 – 2020 lub minister właściwy do 

spraw rozwoju), Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również 

powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 

Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;  

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu 

i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, 

w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później,  

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym 

a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia zamówienia w ramach 

projektu,  

5. Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie 

z art. 15-20 RODO.  

6. Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza 

przepisy RODO.  

7. Dane osobowe osoby przekazującej dane mogą zostać ujawnione innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

8. Dane osobowe osoby przekazującej dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również profilowane. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

2. Formularz cenowy – złącznik nr 1a, 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 
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4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3, 

5. Wykaz kadry, skierowanej do realizacji zamówienia – załącznik nr 4, 

6. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5, 

7. Projekt umowy – załącznik nr 6. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Nazwa wykonawcy: 

……………………………………………………………. 

Adres wykonawcy: 

……………………………………………………………. 

NIP: ………………………………..………… 

osoba upoważniona do kontaktów: ………… 

tel.  ………………………………… 

e-mail:  …………………………….…… 
 

Formularz ofertowy 

zamówienia publicznego pn. 

 

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia dla 

Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego  

przy Parafii w Pałecznicy” 

 

 

1. OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA ZA KWOTĘ: 

 

Cena brutto oferty: ...................................................................zł. 

 

(słownie:……………………………………………………………………….…………….……….zł) 

 

w tym ……. % podatku VAT. 

 

2. OŚWIADCZAMY, ŻE:        

 

a) jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej, w którym co najmniej 30% osób stanowią pracownicy 

niepełnosprawni lub defaworyzowani* 

lub 

b) do realizacji zamówienia zatrudnimy osoby defaworyzowane* 

lub 

c) nie jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej i nie zatrudnimy do realizacji zamówienia osoby 

defaworyzowane* 

UWAGA:  * niepotrzebne skreślić 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami będącymi jego 

integralną częścią i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym. 
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5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. przez okres 

30 dni od dnia składania ofert.  

6. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

7. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

……………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………….  

Nazwy (firmy) podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wskazanych części 

zamówienia (o ile są znane): 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych 

w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

9. Oferta zawiera/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 

4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419). 

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach: 

………………………………………………………. oferty. 

 

10. Informujemy, że legitymujemy się następującymi dokumentami, które są powszechnie dostępne w 

postaci elektronicznej i znajdują się w ogólnodostępnych, bezpłatnych bazach danych: 

1) dokument: ……………………………………………….…….. adres: www ……………………………… 

2) dokument: ……………………………………………….…….. adres: www ……………………………… 

 

 

 

 

 

...................………..              ……………..………………………..………………… 

Miejscowość, data                        Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

/ * /  - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego 

Wykonawca: 

……………………….……………………...……… 

……………………………………………………… 

(pełna nazwa,  adres) 

 

Formularz cenowy: 

 

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia dla 

Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. „Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego  

przy Parafii w Pałecznicy” 

 

Lp. Usługi specjalistów 

CENA 
JEDNOSTKOWA  

za godzinę 
zegarową usługi 

brutto 
(w zł) 

 
Szacunkowa 
maksymalna  
ilość godzin 
zegarowych 

usługi  

WARTOŚĆ 
brutto 

(cena jednostkowa x ilość godzin) 

(kol. 3 x kol. 4) 
w zł 

1 2 3 4 5 

1 PSYCHOLOG  360  

2 PEDAGOG  360  

3 LOGOPEDA  360  

RAZEM  (zł brutto)    

 

 

 

 

 

...................………..              ……………..………………………..………………… 

Miejscowość, data                        Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Wykonawca: 

……………………….……………………...……… 

……………………………………………………… 

(pełna nazwa,  adres) 

 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia  

dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn.  

„Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” 
 

 

prowadzonego przez PARAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA w Pałecznicy 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w treści 

Zapytania ofertowego. 

 

 

...................………..              ……………..………………………..………………… 

Miejscowość, data                        Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 
 

Wykonawca: 

……………………….……………………...……… 

……………………………………………………… 

(pełna nazwa,  adres) 

 

 
Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia  

dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn.  

„Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” 

 
  

 prowadzonego przez PARAFIĘ RZYMSKOKATOLICKĄ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA w Pałecznicy  

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności: 

1. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym, 

2. nie zachodzą w stosunku do mnie okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

 

...................………..              ……………..………………………..………………… 

Miejscowość, data                        Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

Wykonawca: 

……………………….……………………...……… 

……………………………………………………… 

(pełna nazwa,  adres) 

 

 

 

WYKAZ KADRY SKIEROWANEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Lp

. 

SPECJALNOŚĆ 

 

(zamówienie może być 

realizowane przez jedną lub dwie 

osoby w każdej specjalności) 

Imię i nazwisko 

Doświadczenie w 

wykonaniu IPW lub 

podobnych 

dokumentów (ilość 

wykonanych prac) 

Podstawa do 

dysponowania 

(dysponuję/będę 

dysponował) 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

PSYCHOLOG 

 

  

 

 

 

2 

 

 

PEDAGOG 

  

 

 

 

3 

 

 

LOGOPEDA 

   

… 
    

 

 

 

 

...................………..              ……………..………………………..………………… 

Miejscowość, data                        Podpis/y osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 


