
 

 

 

 
 

OPS.II.341 /  2 /11 
BZP Nr 105590-2011 z 9.05.2011 r 

 
                    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO 
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

                        O WARTOŚCI   MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH  
WYDANYCH  NA PODSTAWIE ART.11  UST.8  USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 
 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych i turnusu 
rehabilitacyjnego w ramach projektu systemowego  „Szansa na rozwój” realizowanego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w 2011 roku 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

 
 

I. Zamawiający: 
 
Gmina Miasto Darłowo  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. O.D. Tynieckiego 20  
76-150 Darłowo 
tel/ fax: 314-67-76 
Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00  
www.mops.darlowo.pl 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2010 r., Nr   
     113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r  w sprawie rodzajów   
     dokumentów ,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te    



 

 

     dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego   
     kursu    złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości  
     zamówień    publicznych (Dz. U. Nr  224, poz. 1796). 
4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010r  w sprawie wzorów  
     ogłoszeń    zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12,   
     poz.69).  
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest:  
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych i turnusu 
rehabilitacyjnego w ramach projektu systemowego  „Szansa na rozwój” realizowanego 
w 2011 r przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje : 

Zadanie I-  terapia społeczna  osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 
   
Zadanie  II – szkolenia osób bezrobotnych, niepracujących i pracujących 
zagrożonych marginalizacją społeczną w celu poprawy ich funkcjonowania w 
środowisku lokalnym oraz powrót na otwarty rynek pracy. 
 

W ramach Zadania I Zamawiający przewiduje następujące części zamówienia: 
 
Część 1 – zorganizowanie  7  dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 13 osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi + opiekun (gratis). Termin realizacji 
zamówienia: wrzesień - październik 2011 r. W ramach turnusu Wykonawca zapewni: 
noclegi w pok. 2-3 osobowych, 3 posiłki dziennie, opiekę medyczną i pielęgniarską, 2 
zabiegi rehabilitacyjne dziennie wg zalecenia lekarza, zajęcia manualne i rekreacyjne, 
ubezpieczenie NNW oraz 8 godzin treningu kompetencji społecznych (asertywność, 
radzenie sobie ze stresem oraz komunikacja interpersonalna) i 10 godzin muzykoterapii. 
Ponadto Wykonawca zapewni przejazd  uczestników turnusu z Darłowa do ośrodka 
rehabilitacyjnego oraz powrót do Darłowa. 
Kod CPV-85.31.25.00-4 
 
Część 2 - Terapia zajęciowa – grupa 13 osobowa, czas realizacji: czerwiec - grudzień 2011 
r., ogółem 50 godzin zajęć grupowych ,  (m.innymi: zajęcia plastyczne z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów oraz technik plastycznych dostosowanych do zainteresowań oraz 
możliwości osób niepełnosprawnych, których celem jest wyrobienia koordynacji wzrokowo-
ruchowej oraz rozwijanie sprawności manualnych).     
Kod CPV-85 31 12 00-4 
 
Część 3 -Terapia rehabilitacyjno-ruchowa na basenie – grupa 13 osobowa(+ opiekun), 
czas realizacji: sierpień - grudzień 2011 r., miejsce realizacji: miasto Darłowo, ogółem 40 



 

 

godzin. W ramach zadania – zakup strojów kąpielowych dla 13 osób, karnetów na basen, 
zapewnienie transportu na basen( w obie strony) - miejsce zbiórki: MOPS Darłowo. 
kod CPV-85 31 12. 00-4 
 
 
 

       W ramach zadania II Zamawiający przewiduje następujące części zamówienia: 
 
Część 1 - Zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 osób zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27.10.2005 r. w sprawie 
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami , 
instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1834 z późn. zmianami). W 
ramach zadania  opłacenie badania lekarskiego oraz  pierwszego egzaminu teoretycznego i 
praktycznego w woj. ośrodku ruchu drogowego dla 7 osób. Termin realizacji zadania: 
wrzesień – grudzień 2011 r. W tym terminie wszyscy beneficjenci muszą przystąpić do 
pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD. Zajęcia teoretyczne  
prowadzone będą w  sali dydaktycznej na terenie miasta Darłowo.  
Kod CPV- 80 41 12 00-0 
 
Część 2 - Szkolenie - kurs technologii żywności i żywienia z elementami dekorowania 
potraw, talerzy i stołów dla 5 osób w okresie sierpień  - grudzień  2011 r. w wymiarze 65  
godzin  zajęć, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 25 praktycznych – warsztatowych. 
Zakres merytoryczny szkolenia będzie obejmował m. innymi: podział żywności na grupy,  
higiena  żywności i żywienia, przechowywanie i utrwalanie żywności, suszenie, wędzenie i 
zamrażanie, zasady HACCP, zasady i techniki dekorowania stołów z wykorzystaniem 
odpowiedniej kolorystyki i dodatków stosownie do okazji, dekorowanie potraw  przy 
wykorzystaniu odpowiednich narzędzi oraz odpowiedni dobór owoców i warzyw do 
dekoracji, zasady dekorowania talerzy. Zajęcia praktyczne będą się odbywały w placówce  
gastronomicznej przystosowanej do przeprowadzenia przedmiotowego szkolenia na terenie 
miasta Darłowo.  
Kod CPV-80 53 00 00-8 
 
Część 3 –szkolenie – kurs w zakresie opiekuna w domu pomocy społecznej  dla  4 osób w 
okresie sierpień- grudzień  2011 r . Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować w 
szczególności: podstawowe wiadomości z zakresu psychologii i  etyki zawodu opiekuna , 
gerontologii, ogólne aspekty pielęgnacji osób w starszym wieku, zagadnienia rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, pielęgnacja chorych z różnymi schorzeniami.  Zajęcia ogółem będą 
obejmowały 100 godzin, w tym 40 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć 
praktycznych w placówce opiekuńczo-leczniczej . 
Część 3 –Kod CPV- 80 53 00 00-8 
 
Część 4 – Warsztaty kreowania kariery osobistej – dla 13 osób  w okresie maj - wrzesień 
2011 r. - ogółem 138 godzin (w tym 52 godz. indywidualnych  konsultacji). Zakres 
tematyczny : 
terapeuta rodzinny - trening kompetencji i umiejętności społecznych, diagnoza indywidualna,     
                                  tworzenie i zarządzanie budżetem domowym, konsultacje indywidualne   
                                  (1 godz. dla osoby) - 40 godzin ogółem, 
 doradca zawodowy- analiza rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych,   
                                   przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, określenie predyspozycji   
                                   zawodowych, stworzenie ścieżki rozwoju zawodowego, konsultacje  



 

 

                                   indywidualne (1 godzina na osobę) – 26 godzin ogółem 
psycholog- kreowanie autorozwoju, sposoby radzenia sobie ze stresem, trening asertywności,  
  
                                   autoprezentacja, twórcze rozwiązywanie problemów, komunikacja  
                                   interpersonalna, konsultacje indywidualne (po 2 godz. na osobę) - 64   
                                   godz. ogółem.    
wizaż - wizyta każdego uczestnika u fryzjera i kosmetyczki, 
pierwsza pomoc przedmedyczna – 8 godz. 
Kod CPV- 80.57.00.00-0 
 
Zamawiający : 

1) dysponuje pomieszczeniem – salą konferencyjną, w której mogą odbywać się 
szkolenia - kursy  w części teoretycznej  oraz terapia zajęciowa dla osób 
niepełnosprawnych,  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 20.00.   

2) zapewnia w czasie szkoleń w siedzibie Zamawiającego barek kawowy. 
3) Zapewnia opiekuna osób niepełnosprawnych, który będzie sprawował opiekę nad 

grupą podczas zajęć z ramienia Zleceniodawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

1) w trakcie szkoleń trwających jednorazowo dłużej niż 5 godzin zapewnienia cateringu, 
2) w trakcie szkoleń poza siedzibą Zamawiającego zapewnienia barku kawowego, 
3) zapewnienia materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz odzieży i obuwia 

ochronnego, jeżeli specyfika kursu  wymaga, 
4) zapewnienia  niezbędnego sprzętu wykorzystywanego  w trakcie szkoleń, 
5) zapewnienia dojazdu w obie strony beneficjentom w przypadku przeprowadzania 

zajęć  praktycznych poza Darłowem, z wyjątkiem zajęć na basenie oraz kursu prawa 
jazdy( w przypadku zajęć na basenie musi być zapewniony dojazd spod siedziby 
MOPS na basen i z powrotem), 

6) zapewnienia  badania lekarskiego lub książeczki zdrowia, jeżeli specyfika kursu tego 
wymaga, 

7) zapewnienia ubezpieczenia NW uczestników szkoleń, 
8) przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu szkoleń i warsztatów wraz ze 

szczegółowym programem zajęć przed ich rozpoczęciem ,   
9) bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności beneficjentów na zajęciach,  
10)  oznaczania pomieszczeń( poza siedzibą Zamawiającego), w których realizowany 

będzie projekt oraz materiałów szkoleniowych, informacyjnych oraz pozostałej  
dokumentacji  zgodnie z wytycznymi dot.  oznaczania projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  zamieszczonymi na stronie internetowej 
:www.efs.gov.pl lub www.mrr.gov.pl. Logotyp do pobrania na stronie  internetowej 
Zamawiającego : www.pokl.darlowo.pl. 

11)  niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie osoby 
prowadzącej szkolenie z podaniem przyczyny zmiany oraz danych nowej osoby. 
Zmiana osoby prowadzącej szkolenie nie może skutkować pogorszeniem poziomu 
szkolenia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kontynuację szkolenia przez osobę 
posiadającą wymagane kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące nie gorszy poziom 
szkolenia niż osoba pierwotnie wskazana. Wykonawca musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego na powyższą zmianę,     

12) wydania uczestnikom szkoleń certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń  o ukończeniu 
szkolenia, 



 

 

13) dostarcza Zamawiającemu pełną dokumentację przeprowadzonego szkolenia  tj. 
dziennik zajęć z tematyką zajęć i wymiarem godzin, listy obecności uczestników, 
potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie  korzystania z 
posiłków,  Indywidualnych Planów Działania, kserokopię zaświadczeń  lub innych 
dokumentów potwierdzających ukończenie  szkolenia i uzyskania określonych 
kwalifikacji, kserokopie protokółu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego 
się  egzaminem, ankiety oceny szkolenia. 

 
     
IV. Części zamówienia: 
Zamawiający  dopuszcza składanie ofert  częściowych. Liczba części - 7 
 
 
 
V. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
tego samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego. 
 
VI. Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia –  do 15.12.2011 r. 
 
VIII. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania  zamówienia w części lub w całości 
podwykonawcy wybranemu przez wykonawcę W tym przypadku wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  
 
IX. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią  warunki art. 22 ust. 1 
PZP dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
    przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
3) posiadania potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do   
wykonania zamówienia; 
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
  
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu: 
  
Zleceniodawca uzna, że Zleceniobiorca spełnia ww. warunki jeżeli złoży podpisane 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik  nr 1.  
Ponadto Zleceniodawca uzna, że Zleceniobiorca spełnia warunki, dotyczące: 
 
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli : 



 

 

- w przypadku  Wykonawców szkoleń dla osób bezrobotnych  posiada aktualny wpis  do 
rejestru  instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze 
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  
- w przypadku szkół nauki jazdy- posiada aktualny wpis w rejestrze przedsiębiorstw 
prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Starostwie Powiatowym właściwym dla 
siedziby firmy oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
właściwego ze względu na siedzibę firmy,   
- w przypadku organizacji turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych – posiada 
aktualny wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów.  
 
b)posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli: 
Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  wykonał 
co najmniej 1 szkolenie, 1 zajęcia terapeutyczne lub 1 turnus rehabilitacyjny w przedmiocie 
zamówienia na zlecenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w ramach PO Kapitał 
Ludzki.  
 
c)posiadania potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, jeżeli: 
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
niezbędne kwalifikacje  i doświadczenie zawodowe, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 
 
X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
 

1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 
w art. 22 ust. 1 Prawa  zamówień publicznych złożone na formularzu zgodnie        
z treścią wzoru - załącznik nr 1; 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia z podaniem ich 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – załącznik nr 2, 

3) wykaz przeprowadzonych szkoleń lub zajęć terapeutycznych w okresie 3 
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie,  w przedmiocie zamówienia na zlecenie 
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w ramach PO POKL - załącznik     
nr 3, 

4) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych WUP 
właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy (dot. organizacji szkoleń), 

5) aktualne zaświadczenie Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na 
siedzibę Wykonawcy o wpisie do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki 
szkolenia kierowców oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP 
właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy (dot. kursu prawa jazdy), 

6) aktualny wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów 
rehabilitacyjnych (dot. organizacji turnusu rehabilitacyjnego).  

 
  XI. Pozostałe dokumenty , które należy złożyć 
 

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4, 



 

 

2) oferta w formie opisowej zawierająca m. innymi  informacje dotyczące zakresu i 
programu szkolenia, zajęć terapeutycznych, proponowanych form 
dydaktycznych ,miejsca prowadzenia szkoleń, planu zajęć i inne informacje 
istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdej części 
zamówienia). 

 
 
   XII. W zakresie potwierdzenia  niepodlegania wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1     
            PZP  należy przedłożyć : 
  

1) oświadczenie  o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
                 zamówienia publicznego na podstawie z art. 24 ust. 1 PZP, złożone  zgodnie z       
                 treścią  wzoru - załącznik nr 5; 
 
 
W przypadku przedkładanych do oferty dokumentów, o których mowa w punktach X i XI 
SIWZ  muszą być one  złożone wraz z ofertą w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych na każdej stronie dokumentu za zgodność z  oryginałem przez osoby  
upoważnione do reprezentowania oferenta (czytelny podpis lub podpis opatrzony imienną 
pieczęcią oraz adnotacja „za zgodność z oryginałem”). 
 
XIII . Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 

1)  umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie 
2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego / , 
3) oferta winna zawierać wymagane dokumenty w pkt. X i XI dla każdego partnera                 

z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
4) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu każdy partner zobowiązany jest złożyć z 

osobna. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty określone w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 
1817). 
 
 
Dokumenty wymienione w punktach X, XI, XII i XIII należy złożyć w komplecie do 
każdej z wymienionej w punkcie III specyfikacji części zamówienia. 
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie   
  publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1  i 2 Prawa zamówień publicznych, 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, która: 

1) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji, 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 



 

 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
6) w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na 

poprawienie omyłki,o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3,  
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

  
 
 
XIV. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do 
wykonawców, u których 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne . NIE  
 
XV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, 
i skierowane na adres: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. O. D. Tynieckiego 20  
76-150 Darłowo 
faksem: (0-94) 314-67-76 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego 
na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
  
XVI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
Osoba upoważniona ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:  
Maria Szafraniec   pok. 3, tel.(094) 314-67-76 
adres e;mail: szafraniecmaria@wp.pl 
 
XVII. Wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XVIII. Termin związania ofertą: 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, 
tj. do dnia 16 czerwca  2011 r. 
 
XIX. Opis przygotowania oferty: 
1. Przygotowanie oferty 
1) Ofertę stanowi formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
UWAGA!! 
2) Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony, w tym celu należy dołączyć do 
oferty dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty i 
dokumentów złożonych wraz z ofertą np.: aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut spółki itp. 
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego 
zakres winno być złożone wraz z ofertą, (o ile nie wynika to z innych dokumentów 
załączonych do oferty np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do 



 

 

ewidencji działalności gospodarczej) i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez 
Wykonawcą za zgodność z oryginałem ( czytelny podpis lub podpis opatrzony imienną 
pieczęcią oraz adnotacją „ za zgodność z oryginałem”). 
4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
5) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
6) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu maksymalnie po jednej  ofercie    
     na każdą część.   
7) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do      
     reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,  
     wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela  
     wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
9) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,  
     o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
10) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  
     przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie  
     informacje oraz dane. 
11) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  
     podpisującej ofertę.  
12) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  
     możliwości dekompletacji zawartości oferty.  
 
2. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące    
warunki: 
1) Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający    
     zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym  
     termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin  
     realizacji zamówienia 
2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /          
     partnera wiodącego 
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu  
     prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do   
     oferty 
4) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań                 
    i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego  
    występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie 
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub  
     nienależyte wykonanie zobowiązań 
  
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w: 
siedzibie Zamawiającego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
u. O.D. Tynieckiego 20  
76-150  Darłowo  
w pok. 12 (sekretariat) 
 
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego 



 

 

na adres:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. O. D. Tynieckiego 20  
76-150 Darłowo 
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
  
 
3.3 Oznakowane następująco: oferta na „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz 
zajęć terapeutycznych i turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu systemowego  
„Szansa na rozwój” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Darłowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  - 
Zadanie…..część……-tj..……………………………………………………………………. 
 
XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. O. D. Tynieckiego 20  
76-150 Darłowo 
w pok. 12 (sekretariat)  do dnia  17 maja  2011 r. do godz. 8,45.  
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
do wniesienia protestu. 
 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
w siedzibie Zamawiającego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. O. D. Tynieckiego 20  
76-150 Darłowo 
w pok. 5   dnia 17 maja  2011 r. o godz. 9,00   
 
3. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 
informację o wysokości kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych 
części zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu 
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki 
płatności. 
 
XXI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo                     
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                        
z wykonaniem zamówienia. 

3) Cena może być tylko jedna. 
4) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

 
XXII. Kryteria oceny oferty: 



 

 

Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jednego kryterium  
Cena – 100% 
 
XXIII. Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna. NIE 
 
XXIV. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXVI Warunki umowy: 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę           
    z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem,  
    z tym  że umowa zawarta zostanie w terminie do 14 dni od daty wyboru oferenta.   
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej  
    specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
 
XXVII. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. TAK 
 
Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści 
oferty polegającej na : 

1) zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
jak również Wykonawcy przy wystąpieniu okoliczności, które nie mogły być 
przewidziane przed podpisaniem umowy uniemożliwiające terminową realizację 
zamówienia np. choroba, wypadek, zdarzenie losowe i inne sytuacje  nie wynikające z 
zaniedbań którejś ze stron, a czas wydłużenia jest niezbędny do wykonania 
przedmiotu umowy, 

2) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji  konieczności zmniejszenia lub 
zwiększenia  ilości osób (uczestników szkolenia) lub zakresu usług przez 
Zamawiającego ,  

 
Przyczyną zmiany może być również  zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 
Zmiana umowy pod rygorem nieważności  może być dokonana  w formie pisemnej - aneksu 
do umowy.  
 
 
XXVIII. Środki ochrony prawnej: 
Środki ochrony prawnej: tj. odwołanie oraz skarga do sądu przysługują wszystkim 
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku  w wyniku naruszenia przepisów ustawy – zgodnie z art. 179-198g ustawy prawo 
zamówień publicznych.  
 
 
XXIX. Ogłoszenia wyników przetargu: 



 

 

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego 
Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu              
o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 
 
XXX. Postanowienia końcowe: 
Zasady udostępniania dokumentów. 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie 
zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty, 
4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł, 
5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie  

godzin jego urzędowania. 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
XXXI. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej. 
Projekt systemowy pn.  „Szansa na rozwój” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Darłowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji 
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

 
XXXII. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia.  TAK.  
 
XXXIII. Załączniki: 
Załączniki do specyfikacji: 
 

1) oświadczenie Wykonawcy z art. 22 PZP- zał nr 1 
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – zał. nr 2 
3) Wykaz przeprowadzonych szkoleń, zajęć terapeutycznych i turnusów – zał. nr 3 
4) formularz ofertowy- zał nr 4 
5) oświadczenie Wykonawcy z art  24  PZP- zał. nr 5, 
6) projekt umowy dot. szkoleń osób bezrobotnych- zał nr 6 
7) projekt umowy dot. terapii osób niepełn.- zał .nr 7 
8) projekt umowy dot. turnusu rehabilitacyjnego- zał. nr 8 

 



 

 

 
 
Darłowo, dnia 9 maja 2011 r.                                    Waldemar Wieczorek 
                                                                              Kierownik MOPS w Darłowie 
                                                                                       (podpis osoby uprawnionej)  
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                  Załącznik  nr 1 
 
 
                                              OŚWIADCZENIE   
 
 
Przedmiot zamówienia : 
  
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych i turnusu 
rehabilitacyjnego w ramach projektu systemowego  „Szansa na rozwój” realizowanego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam 
 że :  

       spełniam  warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień   
        publicznych, a mianowicie :  

 
- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy    
  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję   
  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą. 
 



 

 

 
 
 
……………………., dnia………………..      ………………………………………………. 
                                                                             podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, a w      
                                                                                                                 przypadku oferty wspólnej –podpis pełnomocnika wykonawców 
 
 
 

                       
                                               
                                                                                                                Załącznik nr 2 
                                                                                         
 
      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie – Zadanie…. 
część….  - ………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………….dla………osób  
w ramach projektu systemowego  „Szansa na rozwój” realizowanego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja 
Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.  
 
Lp Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej 
szkolenie-terapię 

Kwalifikacje 
zawodowe  

Doświadczenie 
zawodowe 

Podstawa do 
dysponowania  
osobą 

 
1 

 
 
 

   

 
2 
 

 
 
 

   

 
3 

 
 
 

   

 
4 

 
 
 

   

 
5 

 
 
 

   

                                       



 

 

Świadomy /a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego ( Dz.U. z 
1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z 
prawdą. 
 
                                                                                 
 …………………….., dnia…………….                   ………………………………………….. 
                                                                                    Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, a w      
                                                                                                                           przypadku oferty wspólnej –podpis pełnomocnika wykonawców 
 

                  
 
                                                                                                                 Załącznik nr 3 
 
Wykaz przeprowadzonych szkoleń, zajęć terapeutycznych i turnusów rehabilitacyjnych 
w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,  na zlecenie jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w zakresie przedmiotu zamówienia. 
 
Lp 

 
Tematyka szkolenia, 
zajęć, turnusu  

Wartość  
szkolenia, 
zajęć, 
turnusu 

Podmiot  
zlecający 

    Liczba 
uczestnikó
w 
szkolenia, 
zajęć, 
turnusu

 
Termin realizacji 

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

 
7 

     

 
8 

 
 

    

 
9 

 
 

    

 
10 

 
 

    

 



 

 

 
Potwierdzeniem należytego wykonania w/w szkoleń, zajęć i turnusów są dołączone do 
wykazu referencje. 
                                                                                 
 ……………………., dnia………….                   ……………………………………………… 
                                                                                                                       Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, a w      
                                                                                                                           przypadku oferty wspólnej –podpis pełnomocnika wykonawców 
 
 
                  

 
 
 

OPS.II.341/   …..  / 11                                                                                       Załącznik nr 4 
                                                                                                  
                 

FORMULARZ OFERTOWY 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO  W TRYBIE PRZETARGU         

NIEOGRANICZONEGO 
                  O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W 

PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 USTAWY  PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Dane dotyczące oferenta: 
 

Nazwa.................................................................................................................... 
 

Siedziba................................................................................................................. 
 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 

nr NIP...................................................................................................................... 
 

nr REGON............................................................................................................... 
 

Dane dotyczące zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. O.D. Tynieckiego 20  
76-150 Darłowo   

 
   Zobowiązania oferenta: 

Zobowiązuję się wykonać  przedmiot zamówienia tj. ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
zgodnie ze specyfikacją  
 
za kwotę przeszkolenia, terapii lub turnusu 1 beneficjenta wynoszącą  : 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 



 

 

podatek VAT......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................) 
 
 
 
 
Oświadczam, że: 

•  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuję  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia 

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

• akceptuję wzór umowy; 
•  termin płatności: 14 dni;  
•  zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia 15 grudnia 2011 roku ( zgodnie z 

warunkami specyfikacji)   
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16 czerwca  2011 r.  
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Zastrzeżenie oferenta: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje oferenta:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

 

                                                                          ______________________________________ 
…………………., dnia…………….                    podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, a w      
                                                                                                                  przypadku oferty wspólnej –podpis pełnomocnika wykonawcy 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 

 
 

 
 
                                                                                                                    Załącznik  nr 5 
 
 
                                              OŚWIADCZENIE   
 
 
Przedmiot zamówienia : 
  
 
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych i turnusu 
rehabilitacyjnego w ramach projektu systemowego  „Szansa na rozwój” realizowanego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  
 
    
Nazwa i adres Wykonawcy…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam 
 że :  
 
 
 nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.    
     24   ust. 1 i  2 Prawa zamówień publicznych. 
 
 
 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu , wszystkie 
informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 



 

 

                                                                               ……………………………………………. 
………………… dnia……………..                        podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, a w      
                                                                                                                       przypadku oferty wspólnej –podpis pełnomocnika wykonawców   
 
 
 
                           
 
 

  
                                                             Załącznik nr 6 

 
-  w z ó r – ( dotyczy szkoleń osób bezrobotnych)  

 
U M O W A   Nr.../11/POKL 

 
zawarta  w dniu ............. pomiędzy  
Gminą Miasto Darłowo - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie przy ul. O. D. 
Tynieckiego 20, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Waldemara  
Wieczorka - Kierownika,  
a  
................................................ reprezentowanym przez ..........................., zwanym dalej 
„Wykonawcą”  
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
w przetargu nieograniczonym. 
 
 

Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu „Szansa na rozwój” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego jako projekt 
systemowy w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.  
 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 
przeprowadzeniu szkolenia w zakresie ……………………………………………… 
…..  osób bezrobotnych , niepracujących, bądź pracujących zagrożonych  
wykluczeniem społecznym -  uczestników projektu „Szansa na rozwój” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

2. W/w szkolenie obejmować będzie n/w zagadnienia: 
  

     1)……………………………………………………………………………………….. 
     2)……………………………………………………………………………………….. 
     3)……………………………………………………………………………………….. 
     4)………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

3. Przedmiot szkolenia będzie obejmował  ……godzin zajęć, w tym ….. godzin zajęć 
teoretycznych i ….. godzin zajęć praktycznych, zgodnie z odrębnym harmonogramem 
szkoleń. 

4. Termin realizacji szkolenia od ………….do ……….. 
5. Szkolenia w części teoretycznej będą się odbywać w siedzibie MOPS ( sala 

konferencyjna) /w Darłowie  ul. Tynieckiego 20   / w 
pomieszczeniu……………………… położonym w Darłowie przy ul…………….. 
nr…..( w przypadku szkoleń odbywających się poza siedzibą MOPS w Darłowie) 

6. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

1. W trakcie zajęć szkoleniowych trwających jednorazowo dłużej niż 5 godzin do 
zapewnienia cateringu, 

2. Zapewnienia materiałów szkoleniowych  dla beneficjentów oraz odzieży i obuwia 
ochronnego, jeżeli specyfika kursu tego wymaga, 

3. Zapewnienia niezbędnego sprzętu wykorzystywanego w trakcie szkoleń , 
4. Zapewnienia dojazdu w obie strony beneficjentom w przypadku przeprowadzania zajęć  

praktycznych poza Darłowem (z wyjątkiem zajęć na basenie oraz kursu prawa jazdy). 
5. Zapewnienia badań lekarskich lub książeczek zdrowia , jeżeli specyfika kursu tego 

wymaga, 
6. Zapewnienie ubezpieczenia NW uczestnikom szkoleń, 
7. Przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu szkoleń i warsztatów wraz ze 

szczegółowym programem przed ich rozpoczęciem , 
8. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności beneficjentów na zajęciach, 
9. Oznaczenia pomieszczeń ( poza siedzibą Zamawiającego), w których realizowany 

będzie projekt oraz materiałów szkoleniowych, informacyjnych oraz pozostałej 
dokumentacji zgodnie z wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczonymi na stronie internetowej : 
wwwWWW.efs.gov.pl lub WWW.mrr.gov.pl.  Logotyp projektu do pobrania na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.pokl.darlowo.pl. 

10. niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie osoby 
prowadzącej szkolenie z podaniem przyczyny zmiany oraz danych nowej osoby. 
Zmiana osoby prowadzącej szkolenie nie może skutkować pogorszeniem poziomu 
szkolenia. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kontynuację szkolenia przez osobę 
posiadającą wymagane kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące nie gorszy poziom 
szkolenia niż osoba pierwotnie wskazana. Wykonawca musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego na powyższą zmianę,     

11. Wydania uczestnikom szkoleń certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń o ukończeniu 
szkoleń, 

12. Dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji przeprowadzonego szkolenia, tj. 
dziennika zajęć z tematyką zajęć i wymiarem godzin, list obecności uczestników, 
potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia korzystania z 
cateringu, Indywidualnych Planów Działania, kserokopii zaświadczeń lub innych 
dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania określonych 
kwalifikacji, kserokopii protokółu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się 
egzaminem, ankiety oceny szkolenia.   



 

 

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

1. Udostępnienia pomieszczenia, w którym mogą odbywać się szkolenia w części 
teoretycznej (sala konferencyjna) od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00. 

2. Oznakowania w/w pomieszczenia logotypami EFS, 
3. Zapewnienia w czasie zajęć barku kawowego.  

 

§ 3 
1. Koszt przeszkolenia1 beneficjenta ustala się na……..zł  brutto ( słownie:……………zł), 

tj. łącznie  za ….. osób -………zł brutto( 
słownie:………………………………………zł). 

2. Powyższa  kwota obejmuje  całość wydatków Wykonawcy i jest współfinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia , doręczenia i   

      zaakceptowania  rachunku przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość częściowej zapłaty  za wykonanie części zadania nie 

częściej niż raz w miesiącu. W takim przypadku płatności za wykonaną w danym 
miesiącu usługę będą następowały na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 
rachunków  po zakończeniu każdego miesiąca. Do takiego rachunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić zestawienie wykonanego zadania w danym miesiącu.  

5. Rachunek za miesiąc grudzień będzie płatny do 28.12.2011r. 
6. Łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi …….zł brutto ( ……uczestników x cena 

przeszkolenia 1 osoby) .W przypadku rezygnacji lub  wykreślenia beneficjenta z udziału 
w  projekcie i niemożności   zastąpienia go inną osobą ,zmniejszeniu ulegnie 
wynagrodzenie Wykonawcy o wartość niewykorzystanego przeszkolenia. Wartość 
niewykorzystanego przeszkolenia wyliczona zostanie w następujący sposób: ………zł tj. 
kwota przeszkolenia 1 beneficjenta : ……..godzin tj. przewidziana umową ilość godzin 
zajęć = ………zł za 1 godzinę zajęć . Wynik za 1 godzinę zajęć pomnożony przez 
faktyczną ilość godzin przeszkolenia 1 beneficjenta stanowić będzie kwotę należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia tytułem przeszkolenia danej osoby.    

 
 

§  4 
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 14 

dniowym pisemnym wypowiedzeniem. 
2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym z 
winy Wykonawcy. Z tego tytułu  Wykonawca poniesie karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 tj. w wysokości ……zł. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego 
Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości proporcjonalnej do poniesionego 
nakładu pracy  liczonego w stosunku do całości umowy, ocenionego wspólnie przez 
strony umowy. 

 
                                                                    §  5   



 

 

Na podstawie art. 31 ust.   1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Zamawiający 
powierza   Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych  wyłącznie na potrzeby związane 
z przeprowadzeniem szkolenia dla beneficjentów projektu oraz umożliwienia monitoringu, 
kontroli i ewaluacji projektu. Zbiór danych osobowych nie może być wykorzystywany do 
innych celów. 
                                                                       §  6 
Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  w stosunku do 
treści oferty polegającej na : 

1. zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego jak również Wykonawcy przy wystąpieniu okoliczności, które 
nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy uniemożliwiające 
terminową realizację zamówienia np. choroba, wypadek, zdarzenie losowe i 
inne sytuacje  nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, a czas wydłużenia 
jest niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, 

2. zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji  konieczności zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości osób (uczestników zajęć) lub zakresu usług przez 
Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez uprawnione       

                   podmioty  w zakresie prawidłowości realizacji projektu systemowego. 
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w   związku z realizacją umowy. 
 
 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na własny koszt dokumentacji 
związanej z realizacją szkolenia  w ramach niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. 
w sposób zapewniający dostępność, poufność oraz bezpieczeństwo oraz do 
informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z 
projektem.  
 

§ 9 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
W zakresie nie objętym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 

§ 11 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 



 

 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
…………………….     ………………………………….. 

Wykonawca        Zamawiający 
 

 

 
 
 

                                                             Załącznik nr 7 
 

-  w z ó r – ( dotyczy terapii osób niepełnosprawnych)  
 

U M O W A   Nr.../11/POKL 
 
zawarta  w dniu ............. pomiędzy  
Gminą Miasto Darłowo- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie przy ul. O. D. 
Tynieckiego 20, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Waldemara  
Wieczorka - Kierownika,  
a  
................................................ reprezentowanym przez ..........................., zwanym dalej 
„Wykonawcą”  
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
w przetargu nieograniczonym. 
 
 

Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu „Szansa na rozwój” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego jako projekt 
systemowy w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.  
 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 
przeprowadzeniu terapii w zakresie ………………………………………………dla 13  
osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – uczestników projektu „Szansa 
na rozwój” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

2. W/w  zadanie  obejmować będzie w szczególności: 
  

     1)……………………………………………………………………………………….. 
     2)……………………………………………………………………………………….. 
     3)……………………………………………………………………………………….. 
     4)………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

3. W ramach realizacji w/w zadania przewidziano przeprowadzenie ……godzin  zajęć 
terapeutycznych wg odrębnego harmonogramu zajęć. 

4. Zajęcia będą odbywały  się w pomieszczeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Darłowie przy ul Tynieckiego 20   ,…… razy w tygodniu po ….godziny / w 
pomieszczeniu …………w Darłowie przy ul……………nr (w przypadku zajęć 
organizowanych poza siedzibą MOPS) . 

5. Zajęcia rehabilitacyjne na basenie będą prowadzone na basenie położonym w Darłowie 
przy ul…………… zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć..                                              

6. Na zajęcia na basenie Wykonawca dokona zakupu strojów kąpielowych dla 13 osób, 
karnetów na basen oraz zapewni dojazd i powrót z zajęć. Miejsce zbiórki - MOPS 
Darłowo 

7. Termin realizacji zadania  …….. do 15 grudnia 2011 r. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 
1. Zapewnienia wszelkich materiałów niezbędnych  do prowadzenia zajęć 

terapeutycznych  dla beneficjentów, 
2. Zapewnienia niezbędnego sprzętu wykorzystywanego w trakcie zajęć warsztatowych , 
3. Zapewnienie ubezpieczenia NW uczestnikom zajęć, 
4. Przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu  zajęć wraz ze szczegółowym 

programem przed ich rozpoczęciem , 
5. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności beneficjentów na zajęciach, 
6. Oznaczenia pomieszczeń ( poza siedzibą Zamawiającego), w których realizowany 

będzie projekt oraz materiałów szkoleniowych, informacyjnych oraz innej 
dokumentacji zgodnie z wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczonymi na stronie internetowej : 
WWW.efs.gov.pl lub WWW.mrr.gov.pl. Logotyp  projektu do pobrania na stronie 
Zamawiającego : www.pokl.darlowo.pl. 

7. Niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie osoby 
prowadzącej zajęcia terapeutyczne z podaniem przyczyny zmiany oraz danych nowej 
osoby. Zmiana osoby prowadzącej zajęcia nie może skutkować pogorszeniem poziomu 
zajęć. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kontynuację prowadzenia zajęć przez 
osobę posiadającą wymagane kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące nie gorszy 
poziom zajęć niż osoba pierwotnie wskazana. Wykonawca musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego na powyższą zmianę,     

8. Wydania uczestnikom zajęć  dyplomów lub zaświadczeń o ukończeniu warsztatów, 
9. Dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji przeprowadzonych zajęć tj. 

dziennika z tematyką zajęć i wymiarem godzin, list obecności uczestników, 
potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia korzystania z 
poczęstunku, kserokopii zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 
ukończenie zajęć.   

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

1. Udostępnienia pomieszczenia, w którym mogą odbywać się zajęcia terapeutyczne ( sala 
konferencyjna MOPS ) od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00. 

2. Oznakowania w/w pomieszczenia logotypami EFS, 
3. Zapewnienia w czasie zajęć barku kawowego.  



 

 

 

 

§ 3 
1. Koszt przeprowadzenia terapii 1 beneficjenta ustala się na……..zł  brutto ( 

słownie:……………zł), tj. łącznie  za …. osób -………zł brutto( 
słownie:………………………………………zł). 

2. Powyższa  kwota obejmuje  całość wydatków Wykonawcy i jest współfinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia , doręczenia i   
      zaakceptowania  rachunku przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość częściowej zapłaty  za wykonanie części zadania 

nie częściej niż raz w miesiącu. W takim przypadku płatności za wykonaną w danym 
miesiącu usługę będą następowały na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 
rachunków  po zakończeniu każdego miesiąca. Do takiego rachunku Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić zestawienie wykonanego zadania w danym miesiącu.  

5. Rachunek za miesiąc grudzień będzie płatny do 28.12.2011r. 
6. Łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi……..zł brutto (…..uczestników x 

cena terapii 1 osoby ).W przypadku rezygnacji lub  wykreślenia beneficjenta z udziału 
w  projekcie i niemożności   zastąpienia go inną osobą, zmniejszeniu ulegnie 
wynagrodzenie Wykonawcy o wartość niewykorzystanej terapii. 

            Wartość niewykorzystanej terapii wyliczona zostanie w następujący sposób:    
            ………zł tj. kwota terapii 1 beneficjenta : ……..godzin tj. przewidzianą  
           umową ilość godzin zajęć = ………zł za 1 godzinę terapii . Wynik za 1 godzinę terapii  
           pomnożony przez faktyczną ilość godzin terapii 1 beneficjenta stanowić będzie  
           kwotę należnego Wykonawcy wynagrodzenia tytułem terapii danej osoby.    
 
                                                                 §  4       

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 14 
dniowym pisemnym wypowiedzeniem. 

2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym z 
winy Wykonawcy. Z tego tytułu  Wykonawca poniesie karę umowną w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 tj. w wysokości ……zł. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego 
Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości proporcjonalnej do 
poniesionego nakładu pracy  liczonego w stosunku do całości umowy, ocenionego 
wspólnie przez strony umowy. 

 
                                                                    §  5   
Na podstawie art. 31 ust.   1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Zamawiający 
powierza   Wykonawcy przetwarzanie   danych osobowych beneficjentów  wyłącznie na 
potrzeby związane z przeprowadzeniem zajęć terapeutycznych dla beneficjentów projektu 
oraz umożliwienie monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. Zbiór danych nie może być 
wykorzystywany do innych celów. 



 

 

 
§ 6 

Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  w stosunku do 
treści oferty polegającej na : 

1. zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego jak również Wykonawcy przy wystąpieniu okoliczności, które 
nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy uniemożliwiające 
terminową realizację zamówienia np. choroba, wypadek, zdarzenie losowe i 
inne sytuacje  nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, a czas wydłużenia 
jest niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, 

2. zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji  konieczności zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości osób ( uczestników zajęć) lub zakresu usług przez 
Zamawiającego. 

                                                                    § 7  
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez uprawnione  

podmioty  w zakresie prawidłowości    realizacji projektu systemowego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w   związku z realizacją umowy. 

 
 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na własny koszt dokumentacji 
związanej z realizacją zajęć w ramach niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w 
sposób  zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informowania 
Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z projektem.  
 

§ 9 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
 
W zakresie nie objętym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 



 

 

 
 
……………………….     ………………………………….. 

Wykonawca        Zamawiający 
 

 
                                                             Załącznik nr 8 

 
-  w z ó r – ( dotyczy turnusu rehabilitacyjnego)  

 
U M O W A   Nr.../11/POKL 

 
zawarta  w dniu ............. pomiędzy  
Gminą Miasto Darłowo- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie przy ul. O. D. 
Tynieckiego 20, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Waldemara  
Wieczorka - Kierownika,  
a  
................................................ reprezentowanym przez ..........................., zwanym dalej 
„Wykonawcą”  
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na postawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
w przetargu nieograniczonym. 
 
 

Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu „Szansa na rozwój” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego jako projekt 
systemowy w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.  
 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 
zorganizowaniu 7 dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 13  osób niepełnosprawnych 
z zaburzeniami psychicznymi(+ opiekun gratis)– uczestników projektu „Szansa na 
rozwój” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

2. Turnus rehabilitacyjny zostanie zorganizowany w okresie od……. do…..2011 r.  w 
……………………………………………………………………………………… 

3. W ramach turnusu Wykonawca zapewnia uczestnikom: 
 

1) zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych, 
2) 3 posiłki dziennie, 
3) 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie  dla każdego uczestnika wg zaleceń lekarza, 
4) opiekę medyczna i pielęgniarską, 
5) ubezpieczenie NNW, 
6) 8 godzin treningu kompetencji społecznych ( asertywność, radzenie sobie ze 

stresem,  komunikacja interpersonalna) dla całej grupy, 
7) 10 godzin muzykoterapii dla całej grupy, 



 

 

8) zajęcia manualne i rekreacyjne zgodnie z programem turnusu rehabilitacyjnego.  
 

 
4. Ponadto Wykonawca zapewnia przejazd  uczestników turnusu spod siedziby 

Zamawiającego  na   miejsce organizacji turnusu oraz powrót . 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

1. Zapewnienia wszelkich materiałów niezbędnych  do prowadzenia zajęć 
terapeutycznych  dla beneficjentów, 

2. Zapewnienia niezbędnego sprzętu wykorzystywanego w trakcie zajęć warsztatowych , 
3. Przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu  zajęć wraz ze szczegółowym 

programem przed ich rozpoczęciem , 
4. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności beneficjentów na zajęciach, 
5. Niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie osoby 

prowadzącej zajęcia z podaniem przyczyny zmiany oraz danych nowej osoby. Zmiana 
osoby prowadzącej zajęcia nie może skutkować pogorszeniem poziomu zajęć. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kontynuację prowadzenia zajęć przez osobę 
posiadającą wymagane kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące nie gorszy poziom 
zajęć niż osoba pierwotnie wskazana. Wykonawca musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego na powyższą zmianę,     

6. Dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji przeprowadzonych zajęć tj. 
dziennika z tematyką zajęć i wymiarem godzin, list obecności uczestników, 
potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń lub innych 
dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.   

§ 3 
1. Koszt pobytu na turnusie rehabilitacyjnym  1 beneficjenta ustala się na……..zł  brutto 

( słownie:……………zł), tj. łącznie  za 13  osób -………zł brutto( 
słownie:………………………………………zł). 

2. Powyższa  kwota obejmuje  całość wydatków Wykonawcy i jest współfinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie wystawionego przez    
      Wykonawcę rachunku  po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego. 
4. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia , doręczenia i   
      zaakceptowania  rachunku przez Zamawiającego. 
5. Łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi……..zł brutto (…..uczestników x 

cena terapii 1 osoby ). 
6. Zamawiający obciążony zostanie przez Wykonawcę tylko za faktycznie skierowane 

osoby do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 
7. Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami w przypadku rezygnacji z uczestnictwa 

w turnusie rehabilitacyjnych uczestnika już skierowanego, jeżeli rezygnacja będzie 
niezawiniona i niezależna od beneficjenta, w szczególności jeśli dotyczyć będzie 
przypadków nagłych i nieprzewidzianych w dacie skierowania (np. nagła choroba, 
sprawy okolicznościowe, itp.)    

 
                                                                 §  4       



 

 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 14 
dniowym pisemnym wypowiedzeniem. 

2. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym z 
winy Wykonawcy. Z tego tytułu  Wykonawca poniesie karę umowną w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 tj. w wysokości ……zł. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego 
Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości proporcjonalnej do 
poniesionego nakładu pracy  liczonego w stosunku do całości umowy, ocenionego 
wspólnie przez strony umowy. 

 
                                                                    §  5   
Na podstawie art. 31 ust.   1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Zamawiający 
powierza   Wykonawcy przetwarzanie   danych osobowych beneficjentów  wyłącznie na 
potrzeby związane z przeprowadzeniem zajęć terapeutycznych dla beneficjentów projektu 
oraz umożliwienie monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. Zbiór danych nie może być 
wykorzystywany do innych celów. 

 
§ 6 

Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  w stosunku do 
treści oferty polegającej na : 

1. zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego jak również Wykonawcy przy wystąpieniu okoliczności, które 
nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy uniemożliwiające 
terminową realizację zamówienia np. choroba, wypadek, zdarzenie losowe i inne 
sytuacje  nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, a czas wydłużenia jest 
niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, 

2. zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji  konieczności zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości osób ( uczestników zajęć) lub zakresu usług przez 
Zamawiającego. 

 
                                                                    § 7  

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez uprawnione  
podmioty  w zakresie prawidłowości    realizacji projektu systemowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy 
związanych z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w   związku z realizacją umowy. 

 
 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na własny koszt dokumentacji 
związanej z realizacją zajęć w ramach niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w 



 

 

sposób  zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informowania 
Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z projektem.  
 
 
 

§ 9 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
 
W zakresie nie objętym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
……………………….     ………………………………….. 

Wykonawca        Zamawiający 
 
 


