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Ogłoszenie

Numer

2022-21256-117783

Id

117783

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.01-12-0695/19 - Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy

Tytuł

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych 
Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu pn. 
„Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w 
Pałecznicy”

Zamówienia uzupełniające

Tak.
Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia usług tożsamych do opisanych w niniejszym 
postępowaniu. Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu do umowy.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawarte są w § 6 projektu umowy (zał. nr 6 do zapytania ofertowego).
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnej zmiany umowy na warunkach wskazanych w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, wersja 
z dnia 21 grudnia 2020 r., w szczególności w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru 
umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
1)�konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
2)�wartość zmiany umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
2. Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w odniesieniu do: 
1) terminu realizacji umowy i wynagrodzenia – ze względu na: 
a)�konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek przyczyn
obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu
należytej staranności nie można było przewidzieć; 
b)�zaistnienie okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 



Wygenerowano: 2022-07-12 15:36 Strona 2 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania Indywidualnych Planów Wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu…

finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 
c)�zmiany odnoszące się do warunków organizacyjnych zamawiającego, uniemożliwiające realizację 
zobowiązań zamawiającego w terminie; 
d)�wydłużenie okresu realizacji zadania/etapu projektu lub zakresu usług wymaganych od wykonawcy; 
e)�zmianę zakresu zaangażowania wykonawcy, przy czym maksymalne zwiększenie wartości umowy może 
wynosić do 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. 
2) zmiany w zakresie wynagrodzenia wykonawcy:
a)�zmiany wynagrodzenia wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, 
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy;
b)�zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:
��wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
��zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu;
��wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W takim przypadku 
wykonawca zobowiązany będzie do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty.
c)�zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili jej zawarcia 
wysokości zmiany cen, które skutkują rażącą stratą jednej ze Stron;
3) pozostałe zmiany – ze względu na: 
a)�siłę wyższą uniemożliwiającą wykonanie umowy zgodnie z jej warunkami. Siłę wyższą należy rozumieć 
jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 
zachowaniu należytej staranności (np. sytuacja epidemiologiczna, pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, 
promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub działaniu sieci Internet), 
b)�zmianę sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 
zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 
projektu; 
c)�zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 
d)�powstanie niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy tak, 
aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy; 
e)�wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i 
nie są traktowane jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające;
f)�zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze Stron umowy.
3.�Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w 
celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.
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4.�Ponadto zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia usług tożsamych do opisanych w niniejszym 
postępowaniu. Usługi te będą realizowane na podstawie aneksu do umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-07-12
1. Zapytanie ofertowe
2. załączniki 1-4_edytowalne
3. zał. 5 Opis przedmiotu zamówienia
4. zał. 6 projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-07-12

Data ostatniej zmiany

2022-07-12

Termin składania ofert

2022-07-20 11:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w 
Pałecznicy. 
Św. Jakuba 10
32-109 Pałecznica
NIP: 6591176112

Osoby do kontaktu

Justyna  Hałat-Kołodziej 
tel.: 530789759
e-mail: pwdpalecznica@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1
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Tytuł części 1

Zatrudnienie  specjalistów do opracowania IPW

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

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

Kody CPV

80340000-9 Usługi edukacji specjalnej
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85311300-5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
98200000-5 Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

proszowicki

Gmina

Pałecznica

Miejscowość

Pałecznica

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Szczegółowe wymagania zawarte są zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Szczegółowe wymagania zawarte są w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 70%
Opis sposobu oceny ofert znajduje się w rozdz. XI ust. 10 zapytania ofertowego.

Czy kryterium cenowe?

NIE
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Opis

kryterium społeczne - 30%
Opis sposobu oceny ofert znajduje się w rozdz. XI ust. 10 zapytania ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-07-12 - data opublikowania

-> 2022-07-20 11:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


