Projekt „Gmina Kleczew stawia na seniorów!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego WRPO na lata 2014-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY ( OSÓB ) DO PROWADZENIA ZAJĘĆ
GRUPOWYCH W KLUBIE SENIORA W MIEJSCOWOŚCI KLECZEW

kod CPV:

79100000-5 Usługi prawnicze
I. ZAMAWIAJĄCY:
GminaKleczew/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie ( MGOPS)
Ul. Strażacka 1
62-540 Kleczew
tel. 63 270 11 39, fax 63 220 40 27, e-mail: mgops@mgops.kleczew.pl
II. TRYB ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA.
Zamówienie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku”
1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z
2019 poz. 1843 ze zm.)
2. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany
w wyniku dokonanej oceny zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryterium oceny.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia grupowe
iindywidualne dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia, będących Uczestnikami
projektu pn. „Gmina Kleczew stawia na seniorów!”, którego głównym celem jest wsparcie
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystajacych z usług
społecznych na terenie gminy Kleczew poprzez utworzenie 30 miejsc świadczenia dziennych
usług w Klubie Seniora.
2. Projekt ma także na celu poprawę sprawności umysłowej, zdrowotnej a także zwiększenie
świadomości w zakresie prawa jak i zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie prawa, którą
jest pomocna w celu rozwiązywania problemów dnia codziennego.
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Zajęcia z poradnictwa prawnego mają na celu wparcie oraz uzyskanie wiedzy i informacji
na temat zagadnień związanych w szczególności :
➢ z formami własności,
➢ prawami konsumenckimi,
➢ sprawami spadkowymi,
➢ formami pomocy ze strony państwa i samorządu (ZUS,KRUS,NFZ,MOPR),
➢ z poszerzaniem zaradności społecznej, tj.: korzystanie z urzędów i placówek użyteczności
publicznej,
➢ z załatwianiem codziennych spraw,
➢ z rozwiązywaniem bieżących problemów w kwestiach prawnych,
➢ z uprawnieniami do korzystania ze wsparcia instytucjonalnego.
➢ sprawami emerytalnymi,
➢ sprawami alimentacyjnymi.
oraz inne zaproponowane przez Wykonawcę
W ramach spotkań przewiduje się zajęcia grupowe tj. 40 godzin oraz zajęcia
indywidualne tj. 30 godzin. Zakres tematyczny jest zakresem proponowanym, gdyż poradnictwo
prawne ma być dostosowane do potrzeb uczestników.
3. Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
4. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: od sierpienia 2020 r. do czerwca 2023 r.
5. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości
Uczestników w planowanym okresie w formie zajęć grupowych .
6. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Poszczególne zajęcia odbywać
się będą raz w miesiącu po 2 godziny, według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na
każdy miesiąc z góry.
7. Klub Seniora będzie funkcjonował 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.
8. Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi
na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji w postaci: DZIENNIKA
ZAJĘĆ, LISTY OBECNOŚCI.
10. Usługi będą realizowane w dniach roboczych w godzinach nie wcześniej niż od godziny 9:00
i nie później niż do godz. 17.00 zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiajacym.
11. Z wykonawcami zawarta zostanie umowa zlecenia.
12. Liczba uczestników: max. 30 uczestników projektu.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie wykonania zamówienia nastąpi w terminie określonym w umowie, przy
czym planowany termin zakończenia realizacji zamówienia to czerwiec 2023r. Okres
realizacji usługi: 08.2020 r. – 30.06.2023 r.
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2. Szczegółowy termin realizacji zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym.
3. Termin realizacji jest uzależniony od stanu epidemii w kraju (COVID-19). Termin
realizacji może zostać zmieniony lub wydłużony.
V. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającym czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu 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.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci (Oferentami mogą być osoby fizyczne
lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), którzy wykażą, że spełniają łącznie
następujące warunki:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe prawnicze, oraz ukończona aplikacja radcowska (tytuł radcy
prawnego), umożliwiające prowadzenie zajęć jako radca prawny, potwierdzone kopiami dyplomów,
zaświadczeń
o
ukończonych
studiach
podyplomowych,
kursów,
szkoleń
itp.,
b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku radcy, potwierdzone stosownymi
dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów cywilnoprawnych, referencji,
listów polecających, itp.
c) doświadczenie w udzielaniu konsultacji osobom w szczególnej sytuacji życiowej, m.in. osobom
starszym, niepełnosprawnym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem,
potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, umów
cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMANTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Formularz oferty- załącznik nr 1 – formularz oferty powinien być wypełniony
i podpisany przez oferenta
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2. Oświadczenie o braku powiązań załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia- załącznik nr 3
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: certyfikaty, zaświadczenia,
dyplomy
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
2. Oferta powinna być złożona w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez Oferenta, w przypadku gdy ofertę podpisuje
pełnomocnik, do oferty musi dołączone być pełnomocnictwo.
4. Termin związania z ofertą 30 dni.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleczewie ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew do dnia 12.08.2020 roku. do godz.
10.00
2. Ofertę należy złożyć w godzinach pracy Zamawiającego od 7.30-15.30
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności. Koperta powinna
zawierać:
a) nazwę i adres Zamawiającego: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleczewie, ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew
b) oferta w postępowaniu na zadanie: “Poradnictwo prawne prowadzone przez
prawnika”
X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę:
1. Treść oferty nie odpowiada treści określonej w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub podlega wykluczeniu
z postępowania
3. Została złożona po terminie składania ofert
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
2. W okresie obowiązywania umowy – cena całkowita ma zawierać w sobie wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas
realizacji zamówienia.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
XII. SPOSÓB OCENY OFERT.
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Kryterium -najniższa cena podana do poszczególnej części
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C liczba punktów przyznana danej ofercie
Cmin najniższa cena spośród ważnych ofert
C0 cena obliczona badanej oferty

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 ( 100 %= 100
pkt )
XIII. OSOBY
PO
STRONIE
ZAMAWIAJĄCEGO
POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCAMI.

UPRAWNIONE

DO

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia w sprawach dotyczących
przedmiotu zamówienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest:
Elżbieta Pasterska- Kierownik MGOPS w Kleczewie tel. (63) 270-11-39,
w godzinach pracy MGOPS.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
wykonawców podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano za pośrednictwem meila lub w formie
pisemnej.
2. Zamawiajacy przewiduje prowadzenie dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami,
którzy złozyli , jednakowe oferty cenowe i jednoczesnie spełniaja warunki udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
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9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku
rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną
słownie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej
arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.
11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
12. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia,
a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych
zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia
niezbędnej dokumentacji.
13. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia.
14. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego.
15. Zamawiający przekaże informację odnośnie adresu realizacji zamówienia przy ustalaniu
harmonogramu zajęć.
16. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług
będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami
umowy i bez zachowania należytej staranności,
b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą
poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części
za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
17. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień
umowy w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
b) harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;
c) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia
Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie,
w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); Wskazane
powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod
warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających
wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone
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w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
18. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie
przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia
innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego
wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot
zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez
Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia
na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą
warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie
mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja
co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.
19. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się
przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025
z późn. zm.).
20. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności:
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia;
21. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość
najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
22. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielaniu zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed
upływem terminu składania ofert;
- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania
ofert.
23. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych
w związku z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1864 ze zm.)
– dalej zwanej „ustawą Pzp”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „ RODO”, informuję, że:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko Gminny Ośrdek
Pomocy Społęcznej w Kleczewie , ul. Strażacka 1, 62-540 Kleczew
2) Kontak o inspektora ds. ochrony danych osobowych:
e-mail:
mgops@mgops.kleczew.pl ; tel. 63 270-11-39
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z zapytaniem ofertowym
4) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do strt. 22 RODO;
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
- na podstawie art. 16 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
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 których 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:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
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