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Wrocław, 27.06.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

1/KNS/2022/FDE 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Dar Edukacji 

ul. Zgierska 73 

91-463 Łódź 

 

BIURO PROJEKTU 

ul. Ruska 61/64 

50-079 Wrocław 

Email: wroclaw@daredukacji.pl 

Tel: 513 338 371 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Celem prowadzonego postępowania jest wybór Wykonawcy usług świadczenia pracy socjalnej na 

terenie Województwa Dolnośląskiego w projekcie „Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01-02-0072/20 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna 

integracja konkursy horyzontalne. Celem pracy socjalnej będzie wypracowanie postaw społecznych, 

wyjście z ubóstwa i sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym. Środowiskowa praca socjalna 

będzie traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Świadczenie 

powyższych usług ma na celu wsparcie w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu w ramach 

zadania: 

1. Świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 

Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rodzaj zamówienia: Usługi 

Numer CPV Opis 

85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej 

 

Wymagania ogólne/zakres zamówienia: 

1. Usługa obejmuje świadczenie usług pracy socjalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego 

w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu w okresie od 11.07.2022 r. do 30.06.2023 r. 

2. Wykonawcą może być osoba fizyczna nieprowadząca bądź prowadząca działalność 

gospodarczą lub inne podmioty zatrudniające w swojej strukturze pracowników socjalnych. 

3. Wykonawca będzie realizował działania osobiście lub zapewni specjalistów dysponujących 

odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym w obszarze merytorycznym 

tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia (weryfikowane na podstawie wykazu kadry - 

załącznika nr 3 (osobiście) lub 3A (kadra) do oferty): 

a) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego 

b) min. 2 lata doświadczenia w obszarze merytorycznym wsparcia 

c) umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu pomocy społecznej 

4. Usługi pracy socjalnej będą świadczone indywidualnie w zależności od potrzeb. Szczegółowy 

wykaz wsparcia został określony w specyfikacji minimum dla Zadania 1. 

5. Odbiorcami usług pracy socjalnej w miejscu zamieszkania są osoby w sytuacji kryzysowej i 

potrzebujące indywidualnego wsparcia. Szczegółowy wykaz wsparcia został określony w 

specyfikacji minimum dla Zadania 1. 

6. Usługi pracy socjalnej są świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące 

kwalifikacji lub kompetencji, o których mowa w specyfikacji minimum dla Zadania 1 oraz 

zostały zapoznane z zakresem obowiązków w formie pisemnej.  

7. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 

a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami  

b. posiada uprawnienia lub zaplecze kadrowe umożliwiające wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami minimalnymi opisanymi w pkt 7.1. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnej dokumentacji i raportowania 

Zamawiającemu zakresu i wymiaru wykonanych czynności w ramach świadczenia usług pracy 

socjalnej, w tym: przeprowadzenie analizy potrzeb danego Uczestnika projektu oraz 

podsumowania pracy i postępów na koniec świadczenia usług dla danego Uczestnika projektu, 

ewidencji godzin wykonanych czynności, dziennika merytorycznego wykonanych czynności w 
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ramach świadczenia pracy socjalnej. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług świadczonej 

pracy socjalnej jest określany indywidualnie.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi pracy socjalnej w miejscu zamieszkania 

Uczestnika projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego. 

10. Organizacja świadczenia usług pracy socjalnej uwzględnia podmiotowość osoby potrzebującej 

wsparcia, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, 

poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.  

11. Świadczenie usługi pracy socjalnej w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do 

szczególnych potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji życiowej osób potrzebujących wsparcia 

i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

12. Dokładne terminy i godziny wsparcia będą ustalone indywidualnie w zależności od potrzeb, 

średnio 20 h przez średnio 5 m-cy dla każdego Uczestnika projektu, a świadczenie usług pracy 

socjalnej rozpocznie się maksymalnie 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

uczestnictwa w projekcie z Uczestnikiem projektu. Wsparcie odbywać się może od 

poniedziałku do niedzieli w godzinachustalonych indywidualnie z Uczestnikiem projektu. 

13. Świadczenie usług pracy socjalnej podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji podmiotu 

realizującego usługę. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług pracy socjalnej zgodnie z opisem 

zawartym w Formularzu Ofertowym do oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania 

Ofertowego.  

 

ZADANIE 1 

SPECYFIKACJA MINIMUM 

 

Świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 

Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego. 

L

p.  

Nazwa usługi specyfikacja - wymagania minimalne 

1. Świadczenie 

usług pracy 

socjalnej przez 

pracownika 

socjalnego w 

miejscu 

zamieszkania 56 

Uczestników 

Świadczenie usług pracy socjalnej: 

● Liczba Uczestników/Uczestniczek: minimalnie 56 osób 

● Miejsce świadczenia usług: Województwo Dolnośląskie w miejscu 

zamieszkania osob potrzebujących wsparcia (dojazd do osoby 

wspieranej) 
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projektu na 

terenie 

Województwa 

Dolnośląskiego. 

● Intensywność spotkań: ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb, 

średnio 20 h wspracia na Uczestnika/Uczestniczkę projektu przez okes 

średnio 5 miesięcy 

● Termin rozpoczęcia realizacji zadania: maksymalnie do 20 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy uczestnictwa w projekcie z 

Uczestnikiem projektu do 30.06.2023r. – chyba, że Zamawiający nie 

zrekrutuje do projektu osób wymagających wsparcia w zakresie usłu 

pracy socjalnej, wtedy termin to max.30 dni kalendarzowych od 

zgłoszenia gotowości podopiecznych 

● Czas świadczenia usług: od 11.07.2022 do 30.06.2023 

● Sumaryczna liczba godzin do realizacji: 1 120 h  

 

Minimalny zakres  wsparcia: 

1. Działalność doraźna będąca natychmiastową reakcją na wystąpenie sytuacji 

kryzysowej w życiu Uczestników projektu ( m.in. nawrót uzależnień, utrata 

zatrudnienia, pojawienie się choroby, konflikt z prawem). 

2.  Wspieranie prawidłowego rozwoju i monitorowanie postępów 

Uczestnika/Uczesticzki projektu. 

3. Kompensacja polegająca na wyrównywaniu braków, utrudniających 

prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. 

4. Organizowanie pomocy finansowej (np. zasiłek celowy na zakup opłau na 

zimę), rzeczową (np. leki, odzież, bony żywnosciowe). 

5. Organizowanie pomocydla uczestników/Uczestniczek projektu w odzyskiwaniu 

lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; poradnictwo 

w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i 

spożytkowanie środków do przezwyciężenia trudności w osiąganiu 

indywidualnych celów. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych uwzględnia podmiotowość osoby 

potrzebującej wsparcia, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony 

godności, intymności oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.  

2. Świadczenie usług pracy socjalnej podlega monitoringowi i okresowej 

ewaluacji podmiotu realizującego usługę pracy socjalnej. 

Wykonawca zapewnia: 
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1. Wykonawca realizujący usługi świadczenia pracy socjalnej jest 

zobowiązany do zapewnienia właściwego pod względem jakości 

procesu świadczenia usług, poprzez właściwe ustalenie z 

Zamawiającym oraz Uczestnikiem projektu godzin oraz zleconego 

wymiaru i zakresu usług.  

2. Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby, które spełniają wymogi 

dotyczące kwalifikacji lub kompetencji, o których mowa poniżej oraz 

zostały zapoznane z zakresem obowiązków w formie pisemnej.  

3. Usługa pracy socjalnej jest świadczona przez osobę fizyczną 

nieprowadząca bądź prowadząca działalność gospodarczą lub inne 

podmioty zatrudniające w swojej strukturze pracowników socjalnych, 

która/które posiadają: 

a) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego; 

b) min. 2 lata doświadczenia w obszarze merytorycznym wsparcia; 

c) umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu pomocy 

społecznej. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnej 

dokumentacji i raportowania Zamawiającemu zakresu i wymiaru 

wykonanych czynności w ramach świadczenia usług pracy socjalnej, w 

tym: przeprowadzenie analizy potrzeb danego Uczestnika projektu 

oraz podsumowania pracy i postępów na koniec świadczenia usług dla 

danego Uczestnika projektu, ewidencji godzin wykonanych czynności, 

dziennika merytorycznego wykonanych czynności w ramach 

świadczenia pracy socjalnej. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług 

świadczonej pracy socjalnej jest określany indywidualnie.  

5. Świadczenie usługi pracy socjalnej w miejscu zamieszkania osoby 

wymagającej wsparcia z uwzględnieniem bliskiego otoczenia na terenie 

Województwa Dolnośląskiego. 

 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO REALIZACJI 
 

1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu pt. 
„Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01-02-0072/20 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie 
społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja konkursy 
horyzontalne.  
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2. Przyjęty zakres wsparcia (wskazany w dokumentacji) został użyty jako zakres minimum, w celu 
opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie 
zakresów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich 
parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać 
standardy nie gorsze niż wskazano. 

3. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta, 
którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, do przedstawienia szczegółowych 
dokumentów poświadczających wykazane doświadczenie do przeprowadzenia wsparcia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

5.1 Termin rozpoczęcia realizacji zadania - maksymalnie do 20 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy uczestnictwa w projekcie z Uczestnikiem projektu do dnia 30.06.2023r.  chyba, 

że Zamawiający nie zrekrutuje do projektu osób wymagających wsparcia w zakresie usług pracy 

socjalnej, wtedy termin to max. 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia gotowości podopiecznych. 

 
5.2 Planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wyłącznie w następujących 
przypadkach: 

● opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

● opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi, w tym 
działania siły wyższej, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy, 

● wystąpi konieczność zmian terminów określonych w szczególności w dokumentacji, 
spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

● wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, 
gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami 
uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją. 

 

6. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
Zamawiający dopuszcza wzrost wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zamówienia publicznego określonego w umowie). Zamówienie uzupełniające polegać będzie na 
dodatkowych godzinach wsparcia zgodnie z zakresem przewidzianym dla Zadania 1, jeśli zostanie 
zgłoszone takie zapotrzebowanie od grupy docelowej wsparcia. Zamawiający zastrzega, że realizacja 
zamówienia uzupełniającego odbywać się będzie na warunkach określonych w zamówieniu 
pierwotnym oraz w sytuacji dysponowania środkami finansowymi. 
 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu: 
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7.1.1. Posiadają doświadczenie w świadczeniu usług przedstawionych w Specyfikacji Minimalnej. Przez 

pojęcie doświadczenia rozumie się, że Wykonawca posiada minimum 2 lata doświadczenia w 

obszarze merytorycznym wsparcia poprzedzających dzień opublikowania niniejszego zapytania 

ofertowego lub wykaże doświadczenie kadry w równorzędnym zakresie. W celu potwierdzenia 

spełnienia tego warunku Wykonawca powinien przedłożyć wykaz przeprowadzonych usług 

potwierdzających doświadczenie Wykonawcy, który stanowi Załącznik nr 3 (w przypadku osobistego 

wykonania usługi) lub Załącznik nr 3A w przypadku wykonania usługi przez kadrę.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w sposób jasny i nie budzący wątpliwości potwierdzenia 

swojego doświadczenia we wskazanym zakresie. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania 

kryteriów w przedłożonych poświadczeniach Zamawiający uzna je za niespełnione. 

7.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym i merytorycznym. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kwalifikacje zgodne 

ze specyfikacja minimum lub wykaże,że dysponuje pracownikiem/pracownikami posiadającymi 

powyższe kwalifikacje. 

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca powinien przedłożyć wykaz osób 

(stanowiący Załącznik nr 3 A) wraz z CV oraz dokumentami potwierdzającym 

wykształcenie/kwalifikacje pracownika socjalnego/pracowników socjalnych lub osobiście (stanowiący 

załącznik nr 3), który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Zamawiający ma prawo przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania zażądać od Wykonawcy 

wglądu do oryginałów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry wskazanej w Załączniku nr 3.    

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą nie będzie możliwe dokonywanie przez Wykonawcę zmiany 

dotyczącej osoby/osób, które będą wykonywały zamówienie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

Zmiana może nastąpić tylko w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem, że nowa osoba/osoby 

spełnia wymogi opisane w pkt 7.1.2 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby/osób 

wykonujących zamówienia o ile uzna, że osoby te niewłaściwie realizują zamówienie. W takim 

przypadku Zamawiający pisemnie uzasadni, dlaczego żąda zmiany osób realizujących zamówienie oraz 

wskaże termin na dokonanie zmiany.    

7.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

7.1.4. Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 

8. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

8.1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane 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, w szczególności poprzez: 
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a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej inne podmioty 

zatrudniające w swojej strukturze pracowników socjalnych 

b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

8.2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem 

merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez 

Zamawiającego lub dokumenty nie zostały podpisane 

c) przedstawi nieprawdziwe informacje 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 

8.3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu 

środki ochrony prawnej. 

 

9. RAŻĄCO NISKA CENA 

9.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia 

(powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 

 

9.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

W przypadku gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie 

złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

10.1. Oferty należy składać do dnia 05.07.2022 roku, do godziny 15:00. Oferty otrzymane przez 

Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 

10.2. Miejsce składania ofert w formie papierowej: osobiście lub pocztą w formie pisemnej na adres: 

ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godziny 15:00 i/lub w formie elektronicznej na adres: 

wroclaw@daredukacji.pl. 

10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postepowania. 

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

10.5 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania 

oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). 

 

11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 

11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 100% 

 

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następującego wzoru: 
 

Nr 
kryterium 

Wzór 

1 

(Cmin/Cof) * 100  
 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 

 

11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt.  
11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
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12.1. Oferty należy składać do dnia 05.07.2022 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po 

terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 

12.2. Miejsce składania ofert: 

a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 15:00; 
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres biura projektu 

Zamawiającego: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 15:00; 
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: wroclaw@daredukacji.pl do godz. 15:00. 
 
12.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

12.4 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (w przypadku składania oferty 

drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane własnoręcznie przez 

Wykonawcę). 

12.5 Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj.: 

 

1. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego 
postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)- jeden egzemplarz. 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2  do Zapytania Ofertowego- jeden 
egzemplarz. 

3. Wykaz doświadczenia kadry wraz z CV oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i 
doświadczenie stanowiący Załącznik nr 3 (usługa wykonywana osobiście) lub 3A (usługa 
wykonywana przez kadrę) Zapytania Ofertowego  – jeden egzeplarz.  

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania stanowiący załącznik nr 4 do 
Zapytania Ofertowego. – jeden egzemplarz dla całej oferty. 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane 

z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm. 

13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY  

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie  w następujących okolicznościach:  

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o zamówienie, jak 
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również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu 

płatności jest konieczna; 

b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 

zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających 

wpływ na wykonanie zamówienia, jak również ze względu na uzasadnione potrzeby 

Zamawiającego lub uczestników projektu; 

c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych bądź ze względu na 

zmianę okresu realizacji projektu lub ze względu na interes Zamawiającego nie będzie możliwości 

realizacji przedmiotu zamówienia w założonym terminie. 

 

15. INFORMACJE DODATKOWE 
 

15.1  Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.2  Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert 

zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne 

z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

15.3  Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych 

omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 

15.4  Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału 

w postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 

15.5  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości i/lub 

części bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z Wykonawcą. 

15.6 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 5 dni od wezwania do podpisania 

umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem, którego oferta 

była następna w kolejności. 

a) Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
b) Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
c) Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 04.07.2022 roku 
do godz. 15:00 mailowo na adres wroclaw@daredukacji.pl lub telefonicznie 513 338 371, 71 72 42 298 
 
15.7 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 

16. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
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16.1 Zamawiający informuje, że umowa, przedmiotem której będzie świadczeniu usług objętych 

niniejszym zapytaniem ofertowym, będzie przewidywała kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

16.2 Przewidujące karę umowną w wysokości do 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy: 

- w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy oraz bez zachowania należytej staranności (przy czym wysokość kary będzie 

stopniowalna proporcjonalnie w zależności od poziomu realizacji wskaźników); 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

16.3 Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

16.4 Określające Wykonawcę jako podmiot, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

17. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

17.1 Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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: 

 

a. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji projektu pn. 
„Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01-02-0072/20  jest Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego z siedzibą w Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 
Wrocław; 

 

b.  Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu 
jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiadający za 
bezpieczeństwo danych przetwarzanych w centralnym systemie informatycznym, 
mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

 

17.2 Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz 

podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu 

17.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Usługi pracy socjalnej świadczone na 

terenie Województwa Dolnośląskiego w miejscu zamieszkania Uczetników/Uczestniczek  (zapytanie 

ofertowe nr 1/KNS/2022/FDE) prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności,  

17.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 
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bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych na podstawie art. 5 ust. 

1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

17.5 posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników) 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** 

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego),   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 

17.6 nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy 

- Załącznik nr 2_Formularz ofertowy  dla Zadania 1 

- Załącznik nr 3_Wykaz doświadczenia Wykonawcy – osobiste wykonanie usług; CV oraz kserokopie 

dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wymagane na stanowisku pracownika 

socjalnego 

- Załącznik nr 3A Wykaz doświadczenia kadry - CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających 

posiadane wykształcenie wymagane na stanowisku pracownika socjalnego 
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- Załącznik nr 4_Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 

 

 


