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Znak sprawy: PO.26.2.1.2016 Kielce, dniaI9.08.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W związku z realizacją projektu "Myśląc o Rodzinie" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 -
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych.

1. Nazwa i dane teleadresowe Zamawiającego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
uI. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
tel. 4120017 Ol
fax 413443749
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. i5 -1515

•

Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Nina Rędzia, Dorota Gołębiowska, Danuta Lewandowska - tel. 41 200 17 19 w godz. od 800 do 1500

.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i nie przekraczające 30 000 Euro netto udzielane
jest zgodnie z zasadą konkurencji ponieważ nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone na: stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov. p I, stronie internetowej Zamawiającego
http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/zamowienia, http://bippcpr.wrota-swietokrzyskie.pl/zamowienia
-publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44.

3.0pis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych świadczone na
rzecz osób uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS,
Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych.

Rodzaj przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPY:
85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
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Zamawiający podzielił zamówienie na 7 zadań tj.:

Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji małżeńskich i/lub mediacji małżeńskich
w przypadku zaistnienia takiej konieczności na rzecz osób uczestniczących w projekcie "Myśląc
o Rodzinie".

I. Celem konsultacji jest wzmocnienie więzi w małżeństwie poprzez zdiagnozowanie problemu
i zaproponowanie takiej formy pomocy lub rozwiązania trudności, która byłaby najbardziej
odpowiednia i właściwa.

2. Zakres świadczenia usługi obejmuje:
I) działania edukacyjne nakierowane na sposoby rozwiązywania konfliktów w małżeństwie,
kształtowanie dobrej komunikacji w rodzinie,
2) przeprowadzenie mediacji małżeńskich w sytuacjach konfliktowych - w razie zaistnienia takiej
potrzeby.
3) przygotowanie dokumentacji w szczególności:
a) kart konsultacj i,
b) miesięcznych sprawozdań z realizacji usługi.

3. Usługa świadczona będzie w środowisku domowym osób, dla których zostaną przeprowadzone
konsultacje małżeńskie (na terenie Gmin Powiatu Kieleckiego w Gminie: Łopuszno, Górno,
Masłów.).

4. Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi pokrywa Wykonawca.

5. Przewidywany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do października 2016r. Terminy
konsultacji małżeńskich będą na bieżąco ustalane z uczestnikami projektu oraz z Zamawiającym.

6. Łączny wymiar czasowy: 45 godzin zegarowych. Wsparciem zostanie objętych max 15 rodzin.
Średnia ilość godzin najedną rodzinę wynosi 3 godziny zegarowe.

7. Osoba świadcząca w/w usługę winna posiadać ukończone studia wyższe magisterskie na jednym
z kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja (tytuł magistra) oraz uprawnienia
mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzonych
mediacji w sprawach rodzinnych w szczególności ukończone studia podyplomowe lub kurs
kwalifikacyjny z zakresu mediacji oraz min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami
zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zadanie 2
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich dla rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych.

1. Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności rodzicielskich poprzez zwiększenie własnej
świadomości, uporządkowanie wiedzy na temat roli i zadań rodziców w procesie wychowywania
dzieci oraz poznanie skutecznych metod i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci
i młodzieży.
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2. Zakres świadczenia usługi obejmuje:
l) przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich dla rodzin wykazujących bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
2) kształtowanie pozytywnych postaw opiekuńczych,
3) przedstawienie różnych form pracy z dzieckiem i właściwych metod wychowawczych.
4) przygotowanie dokumentacji w szczególności:
a) harmonogramu warsztatów wraz z ramowym programem warsztatów,
b) skryptu opisującego zakres tematyczny realizowanych warsztatów,
c) list obecności,
d) zaświadczeń dla uczestników potwierdzających udział w warsztatach,
e) miesięcznych sprawozdań z realizacji usługi.

2. Usługa świadczona będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Kielce.

3. Planowany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do grudnia 20 l6r. Dokładne terminy
warsztatów zostaną ustalone z Zamawiającym.

4. Łączny wymiar czasowy 10 godzin zegarowych. Zamawiający zaplanował warsztaty dla 15 rodzin
- 5 spotkań po 2 godziny zegarowe.

5. Osoba świadcząca w/w usługę winna posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z psychologii
lub pedagogiki (tytuł magistra) oraz min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zadanie 3
Przedmiotem zamówienia jest współprowadzenie warsztatów manualnych przez psychologa dla
rodziców z dziećmi.

l. Celem współprowadzenia warsztatów jest obserwacja diagnoza zachowania rodziców dzieci
w sytuacjach społecznych.

2. Zakres świadczenia usługi obejmuje:
l) obserwację i opis funkcjonowania poszczególnych członków rodziny w relacjach społecznych,
2) diagnozę zasobów rodziców i dzieci oraz ich sytuacji rodzinnej.
3) przygotowanie dokumentacji w szczególności sprawozdania z współprowadzenia warsztatów
zawierającego charakterystykę poszczególnych rodzin biorących udział w warsztatach w zakresie
funkcjonowania społecznego.

3. Miejsce realizacji usługi na terenie gmin Powiatu Kieleckiego w Gminie: Łopuszno, Górno,
Masłów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

4. Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi pokrywa Wykonawca.

5. Planowany termin realizacji usługi w miesiącach: styczeń - marzec 20l7r. Dokładne terminy
warsztatów zostaną ustalone z instruktorem prowadzącym warsztaty manualne i Zamawiającym.

6. Łączny wymiar czasowy 9 godzin zegarowych. Zamawiający zaplanował: 3 spotkania po 3 godziny
zegarowe łącznie dla 15 rodzin. Warsztaty odbędą się na terenie 3 gmin, w każdej gminie po
l spotkaniu.
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7. Osoba świadcząca w/w usługę winna posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z psychologii
(tytuł magistra) oraz min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z instruktorem prowadzącym warsztaty manualne.

Zadanie 4
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grup wsparcia dla rodzin wykazujących bezradność
w sprawach opiekuńczo -wychowawczych.

I. Celem grup wsparcia jest uzyskanie wsparcia innych osób i wzajemna wymiana doświadczeń,
zdobycie wiedzy na temat funkcji rodziców w procesie wychowania, kształtowanie poczucia
zaradności i samodzielności.

2. Zakres świadczenia usługi obejmuje:
l) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) motywowanie do podjęcia działań mających na celu zmianę swojej aktualnej sytuacji życiowej,
3) psychoedukacja w zakresie kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, służącej
uzyskaniu poczucia zaradności i samodzielności oraz prawidłowych postaw rodzicielskich.
4) przygotowanie dokumentacji w szczególności:
a) list obecności,
b) miesięcznych sprawozdań z realizacji usługi.

3. Usługa świadczona będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Kielce

4. Planowany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do marca 20 17r. Dokładne terminy
grup wsparcia zostaną ustalone z Zamawiającym.

5. Łączny wymiar czasowy 27 godzin zegarowych. Zamawiający zaplanował 9 spotkań po 3 godziny
zegarowe.

6. Osoba świadcząca w/w usługę winna posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z psychologii
(tytuł magistra) oraz min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.

Zadanie 5
Przedmiotem zamówienia jest organizacja
biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy.

przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców

I. Celem grup wsparcia jest wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników, wymiana
doświadczeń, diagnoza problemów, poprawa relacji z dzieckiem i rodziną zastępczą oraz
motywowanie do zmiany sytuacji życiowej skutkujące zwiększeniem szans na odzyskanie władzy
rodzicielskiej nad dzieckiem.

2. Zakres świadczenia usługi obejmuje:
I) prowadzenie grup wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
2) motywowanie uczestników do podjęcia działań mających na celu umożliwienie powrotu dziecka do
rodziny i/lub polepszenie sytuacji osobistej,
3) oddziaływania psychoedukacyjne dotyczące kompetencji rodzicielskich oraz prawidłowej
komunikacji z dzieckiem i rodziną zastępczą,
4) wsparcie i pomoc psychologiczna dla uczestników grupy wsparcia,
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5) działania mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników.
6) przygotowanie dokumentacji w szczególności:
a) list obecności,
b) miesięcznych sprawozdań z realizacji usługi.

2. Usługa świadczona będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Kielce

3. Planowany termin realizacji zmówienia: od dnia podpisania umowy do grudnia 2018r. Dokładne
terminy grup wsparcia zostaną ustalone z Zamawiającym.

4. Łączny wymiar czasowy 90 godzin zegarowych. Zamawiający zaplanował spotkania co najmniej
1 raz w miesiącu po 3 godziny zegarowe.

5. Osoba świadcząca w/w usługę winna posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z psychologii
(tytuł magistra) oraz min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.

Zadanie 6
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.

1. Celem grup wsparcia jest wzmacnianie rodziców zastępczych i motywowanie do zaangażowania
w wypełnianie swoich obowiązków oraz psychoedukacja w zakresie kompetencji rodzicielskich.

2. Zakres świadczenia usługi obejmuje:
l) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych,
2) wsparcie i pomoc psychologiczna dla uczestników grupy wsparcia,
3) oddziaływania psychoedukacyjne dotyczące kompetencji rodzicielskich oraz prawidłowej
komunikacji z dzieckiem i rodziną biologiczną.
4) przygotowanie dokumentacji w szczególności:
a) list obecności,
b) miesięcznych sprawozdań z realizacji usługi.

2. Usługa świadczona będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Kielce.

3. Planowany termin realizacji zmówienia: od dnia podpisania umowy do grudnia 20 18r. Dokładne
terminy grup wsparcia zostaną ustalone z Zamawiającym. .

4. Łączny wymiar czasowy 180 godzin zegarowych. Zamawiający zaplanował przeprowadzenie grup
wsparcia co najmniej 2 razy w miesiącu, po 3 godziny zegarowe.

5. Osoba świadcząca w/w usługę winna posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z psychologii
(tytuł magistra) oraz min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.

Zadanie 7
Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo psychologiczne w formie dyżurów dla uczestników
projektu "Myśląc o Rodzinie".

1. Celem poradnictwajest pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

2. Zakres świadczenia usługi obejmuje
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l) wsparcie i pomoc psychologiczną świadczoną dla osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem
społecznym oraz osób funkcjonujących w pieczy zastępczej
2) przygotowanie dokumentacji w szczególności:
a) kart poradnictwa,
b) miesięcznych sprawozdań z przeprowadzonego poradnictwa,

3. Miejsce realizacji usługi na terenie miasta Kielce lub na terenie Powiatu Kieleckiego w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

4. Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi pokrywa Wykonawca.

5. Proponowany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do grudnia 2018r. Terminy
poradnictwa będą na bieżąco ustalane z uczestnikami projektu i Zamawiającym.

4. Łączny wymiar czasowy 600 godzin zegarowych.

5. Osoba świadcząca w/w usługę winna posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z psychologii
(tytuł magistra) oraz min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.

Wymagania dotyczące wszystkich zadań od 1 do 7:
l. Wykonawca zobowiązany będzie do:
l) rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
2) zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyska w trakcie
wykonywania usługi a w szczególności: nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób
dla których świadczona będzie usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, również
po zakończeniu świadczenia usługi,
3) nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych

a w szczególności środków pieniężnych, cennych przedmiotów,
4) zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z klientami,
5) przestrzegania w ramach umowy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t .j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późno zm.),
6) na żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia,
7) prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji
projektu,
8) współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realizacji projektu,
9) oznakowania miejsca realizacji usługi zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
10) oznaczania wszystkich dokumentów wytworzonych przez siebie w związku z realizacją Umowy,
zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
II) prowadzenia dokumentacji fotograficznej przebiegu warsztatów/ grup wsparcia! konsultacji/
poradnictwa w postaci zapisu fotograficznego (min. 50 zdjęć). Dokumentacja zostanie przekazana
Zamawiającemu w wersji papierowej.

2. Wykonawca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej przekaże
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia
Wykonawcy do ubezpieczenia.

3. Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście tj. osoby fizyczne, osoby
samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą
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do sporządzania co miesiąc protokołu wskazującego prawidłową realizację zadań. liczbę oraz
ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
Łączne zaangażowanie zawodowe takiej osoby nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
Zaangażowanie zawodowe zostanie zweryfikowane przed podpisaniem umowy oraz co miesiąc
na koniec miesiąca kalendarzowego.

Uwaga:
Zamawiający dzieli zamówienie na części. Dopuszcza SIę składanie ofert częściowych
na poszczególne zadania.

Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020" Wykonawca nie może pozostawać w zatrudnieniu z Zamawiającym oraz z Partnerem Projektu.
Partnerem projektu jest Fundacja Przystanek-Dziecko, Wójtostwo 33 B, 26-021 Daleszyce.

Termin płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury/rachunku.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
l) O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

Zadanie 1
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje l osobą, która posiada ukończone studia
wyższe magisterskie na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja
(tytuł magistra) oraz uprawnienia mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne w zakresie prowadzonych mediacji w sprawach rodzinnych w szczególności ukończone
studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu mediacji oraz min. dwuletnie doświadczenie w
pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zadanie 2
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje l osobą, która posiada ukończone studia
wyższe magisterskie z psychologii lub pedagogiki (tytuł magistra) oraz min. dwuletnie doświadczenie
w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zadanie od 3 do 7
- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje l osobą, która posiada ukończone studia
wyższe magisterskie z psychologii (tytuł magistra) oraz min. dwuletnie doświadczenie w pracy
z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz
powinien potwierdzać, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego - wykaz należy złożyć dla każdego zadania oddzielnie
(wzór załącznik nr 2). Do wykazu Wykonawca winien dołączyć kopie dokumentów potwierdzających
wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie (np.: referencji, zaświadczeń, kopie: świadectw pracy,
umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu - poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę) wskazanych osób.
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4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają warunki określone w zapytaniu
ofertowym i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

l) Kryterium cena brutto - 60%
2) Doświadczenie osoby przeprowadzającej konsultacje/warsztaty/grupy wsparcia/poradnictwo - 40%

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Zadanie 1
l) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena minimalna
Liczba punktów x 60

cena badanej oferty

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Doświadczenie osoby przeprowadzającej konsultacje małżeńskie lub mediacje. W zakresie
kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W ramach kryterium "doświadczenie" Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość
przeprowadzonych konsultacji małżeńskich lub mediacji w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia
ukazania się ogłoszenia. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi
w Załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie konsultacji
małżeńskich lub mediacji przedstawionych w Załączniku Nr 2 (np.: kopii referencji lub umów,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość konsultacji małżeńskich lub mediacji oferty ocenianej
Liczba punktów x 40

Największa ilość konsultacji małżeńskich
lub mediacji wśród złożonych ofert

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 2
l) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena minimalna
Liczba punktów x 60

cena badanej oferty
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z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Doświadczenie osoby prowadzącej warsztaty umiejętności rodzicielskich. W zakresie kryterium
oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W ramach kryterium "doświadczenie" Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość godzin
przeprowadzonych warsztatów umiejętności rodzicielskich w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia
ukazania się ogłoszenia. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi
w Załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie warsztatów
umiejętności rodzicielskich w Załączniku Nr 2 (np.: kopii referencji lub umów, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem).

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość przeprowadzonych godzin warsztatów
umiejętności rodzicielskich oferty ocenianej

Liczba punktów x40
Największa ilość przeprowadzonych

godzin warsztatów umiejętności rodzicielskich wśród złożonych ofert

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 3
1) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena minimalna
Liczba punktów x 60

cena badanej oferty

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Doświadczenie osoby współprowadzącej warsztaty manualne. W zakresie kryterium oferta może
uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W ramach kryterium "doświadczenie" Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość godzin
prowadzonych/współprowadzonych warsztatów o dowolnej tematyce dla rodzin z dziećmi w okresie
ostatnich 3 lat licząc od dnia ukazania się ogłoszenia. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie
z danymi przedstawionymi w Załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie/współprowadzenie
warsztatów o dowolnej tematyce dla rodzin z dziećmi przedstawionych w Załączniku Nr 2 (np.: kopii
referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
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Liczba punktów

Ilość godzin prowadzonych/współprowadzonych warsztatów
o dowolnej tematyce dla rodzin z dziećmi oferty ocenianej
----------------------------------------------------------------------x 40

Największa ilość godzin prowadzonych/współprowadzonych
warsztatów o dowolnej tematyce dla rodzin z dziećmi

wśród złożonych ofert

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 4
I) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena minimalna
Liczba punktów x 60

cena badanej oferty

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Doświadczenie osoby przeprowadzającej grupy wsparcia dla rodzin. W zakresie kryterium oferta
może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W ramach kryterium "doświadczenie" Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość
przeprowadzonych grup wsparcia dla rodzin w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia ukazania się
ogłoszenia. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie grup wsparcia dla
rodzin przedstawionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność
z oryginałem).

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość przeprowadzonych grup wsparcia dla rodzin oferty ocenianej
Liczba punktów x 40

Największa ilość przeprowadzonych grup wsparcia dla rodzin
wśród złożonych ofert

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 5
I) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena minimalna
Liczba punktów x 60

cena badanej oferty

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Doświadczenie osoby przeprowadzającej grupy wsparcia dla rodziców biologicznych. W zakresie
kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
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W ramach kryterium "doświadczenie" Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość
przeprowadzonych grup wsparcia dla rodziców biologicznych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia
ukazania się ogłoszenia. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi
w Załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie grup wsparcia dla
rodziców biologicznych przedstawionych w Załączniku Nr 2 (np.: kopii referencji lub umów,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość przeprowadzonych grup wsparcia
dla rodziców biologicznych oferty ocenianej

Liczba punktów x 40
Największa ilość przeprowadzonych grup wsparcia

dla rodziców biologicznych wśród złożonych ofert

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie 6
1) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena minimalna
Liczba punktów x 60

cena badanej oferty

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Doświadczenie osoby przeprowadzającej grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. W zakresie
kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W ramach kryterium "doświadczenie" Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość
przeprowadzonych grup wsparcia dla rodziców zastępczych w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia
ukazania się ogłoszenia. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi
w Załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzeniegrup wsparcia dla
rodziców zastępczych przedstawionych w Załączniku Nr 2 (np.: kopii referencji lub umów,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość przeprowadzonych grup wsparcia
dla rodziców zastępczych oferty ocenianej

Liczba punktów x 40
Największa ilość przeprowadzonych grup wsparcia
dla rodziców zastępczych wśród złożonych ofert

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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Zadanie 7
I) W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

cena minimalna
Liczba punktów x 60

cena badanej oferty

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Doświadczenie osoby przeprowadzającej poradnictwo psychologiczne. W zakresie kryterium oferta
może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W ramach kryterium "doświadczenie" Zamawiający będzie przyznawał punkty za ilość
przeprowadzonych godzin poradnictwa psychologicznego w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia
ukazania się ogłoszenia. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi
w Załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie poradnictwa
psychologicznego przedstawionych w Załączniku Nr 2 (np.: kopii referencji lub umów,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Ilość przeprowadzonych godzin poradnictwa oferty ocenianej
Liczba punktów x40

Największa ilość przeprowadzonych godzin poradnictwa
wśród złożonych ofert

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
I) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem.
3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub e-mai lem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na e-mail podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 36 lub
e-mail: pcpr.2.kielce@gmail.com.
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7. Tryb udzielania wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przekazanym pisemnie, faksem lub e-mai lem
z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie niezwłocznie nie
później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, umieszczając odpowiedź na stronie
internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona treść zapytania ofertowego pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8 . Sposób przygotowania i złożenia oferty oraz termin składania i otwarcia ofert
l) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr l do niniejszego
zapytania,
3) oferta powinna być sporządzona na komputerze lub odręcznie. Oferta wraz z załącznikami musi być
czytelna,
4) każda oferta musi zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, tel/fax oraz e-mail, datę oraz miejsce
sporządzenia oraz inne informacje i dokumenty wymagane Zapytaniem ofertowym. Oferta musi być
podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, przy
czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi być dołączony
dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do występowania w imieniu Wykonawcy.

5) Oferty należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres siedziby:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pokój nr 36,
Z dopiskiem "Oferta na usługi specjalistyczne z zakresu usług psychologicznych" lub w formie
skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: pcpr.2.kielce@gmail.com

6) Termin składania ofert upływa 29.08.20l6r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacje na temat zakresu wykluczenia: (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowa lub 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 Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej lO % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocn ika,
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.

10. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy zawartej
w ramach niniejszego zapytania z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru w następujących przypadkach:
l) w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy dotyczących osób realizujących
usługę, Zamawiający dopuszcza zmianę osób zaangażowanych w realizację zamówienia w toku
realizacji umowy, pod warunkiem zaangażowania osób o takich samych lub wyższych kwalifikacjach
zawodowych oraz doświadczeniu wskazanych w ofercie. Zmiana wymaga zgody Zamawiającego,
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2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
3) zmiany terminu Wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (wojna,
działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna domowa, skażenie radioaktywne, klęski
żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi oraz strajki) uniemożliwiającej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie zjej postanowieniem,
4) zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę,

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
l) Załącznik nr l - Formularz oferty,
3) Załącznik nr 2 -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w przypadku gdy ofertę składa osoba fizyczna.
6) dokument wykazujący umocowanie osoby do występowania w imieniu Wykonawcy.

12. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

13. Pozostałe postanowienia.
l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym
dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim
nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej
oceny.
3) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku złożenia ofert na kwoty wyższe niż przewidziane
środki projektowe niniejsze zapytanie ofertowe zostanie unieważnione.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych za odstąpienie od realizacji
umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
6) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
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Załącznik nr I
do zapytania ofertowego

z dnia 19.08.20l6r.

FORMULARZ OFERTY

Nazwa/imię i nazwisko:

Adres Wykonawcy:

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

numer telefonu/faksu: .

e-mail: .

NIP , REGON .

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe Znak sprawy PO.26.2.1.20 16 oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami w nim zawartymi.

l. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych
informacji, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Zadanie 1

Wynagrodzenie
Wartość

Ilość wynagrodzeniaLp. Nazwa zadania brutto
godzin brutto

za Ih
(3x4)

1 2 3 4 5

I Przeprowadzenie konsultacji małżeńskich illub mediacji
małżeńskich w przypadku zaistnienia takiej konieczności na rzecz 45
osób uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie".

Razem

Wartość brutto oferty: .
Słownie: .
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Zadanie 2

Wynagrodzenie
Wartość

Ilość wynagrodzenia
Lp. azwa zadania brutto

godzin brutto

za Ih
(3x4)

I 2 3 4 5
l Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów

umiejętności rodzicielskich dla rodzin zagrożonych wykluczeniem 10społecznym ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych.

Razem

Wartość brutto oferty: .

Słownie: .

Zadanie 3

Wynagrodzenie Wartość

Lp. I azwa zadania
Ilość brutto wynagrodzenia

godzin brutto
za Ih

(3x4)
I 2 3 4 5

l Przedmiotem zamówienia jest współprowadzenie warsztatów 9manualnych przez psychologa dla rodziców z dziećmi.
Razem

Wartość brutto oferty: .

Słownie: .

Zadanie 4

Wynagrodzenie Wartość

Lp. Nazwa zadania
Ilość brutto wynagrodzenia

godzin brutto
za Ih

(3x4)
I 2 3 4 5
l Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grup wsparcia dla

rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo - 27
wychowawczych.

Razem

Wartość brutto oferty: .

Słownie: .

Zadanie 5

Wynagrodzenie Wartość

Lp. Nazwa zadania
Ilość brutto wynagrodzenia

godzin brutto
za Ih

(3x4)
I 2 3 4 5
l Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie grup

wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w 90
pieczy
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________________________________________________________________________ R_a_z_e_m__ I _
Wartość brutto oferty: .

Słownie: .

Zadanie 6

Wynagrodzenie Wartość

Nazwa zadania
Ilość brutto wynagrodzenia

Lp.
godzin brutto

za Ih
(3x4)

I 2 3 4 5

l Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grup wsparcia dla
180rodziców zastępczych

Razem

Wartość brutto oferty: .

Słownie: .

Zadanie 7

Wynagrodzenie Wartość

Lp. Nazwa zadania
Ilość brutto wynagrodzenia

godzin brutto
za Ih

(3x4)
I 2 3 4 5

l Przedmiotem zamówienia jest poradnictwo psychologiczne w 600formie dyżurów dla uczestników projektu "Myśląc o Rodzinie".
Razem

2. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku.

3. Oświadczam/-y, że cena brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

4.0świadczam/-y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, oraz przyjmuję/-emy bez zastrzeżeń
wymagania w nim zawarte.

5. Oświadczam/-y, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia
zawarte w Zapytaniu ofertowym.

6. Oświadczam/-y, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia
oferty.

7.0świadczam/-y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

8.0świadczam/-y, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9. Oświadczam/-y, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, które pozwolą na należyte
wykonanie zamówienia.
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10. Oświadczam/-y, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK).

II. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.

12.Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1/ .

2/ .

3/ .

4/ .

5/ .

6/ .

Miejscowość i data !podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy!

Uwaga:

Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem.

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 19.08.2016r.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Zadania .

Nazwa Wykonawcy: .

Adres: .

Nr telefonu: Fax: e-mail .

Składając ofertę na zapytanie ofertowe Znak sprawy: PO.26.2.1.2016 dotyczące wykonania usług specjalistycznych z zakresu usług psychologicznych
świadczonych na rzecz osób uczestniczących w projekcie "Myśląc o Rodzinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych oświadczarn/y, że do realizacji niniejszego

amówienia skierujemy następującą osobę:

Posiadane doświadczenie Posiadane doświadczenie:

Wykształcenie/ pracy z osobami zagrożonymi ilość przeprowadzonych konsultacji lub mediacji Podstawa dysponowaniaLp. Imię i nazwisko uprawn ien ia* ubóstwem i wykluczeniem małżeńskich/warsztatów/grup wsparcia/i lość osobamispołecznym. przeprowadzonych godzin poradnictwa
psychologicznegov'" *
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*należy załączyć kopie odpowiednich w szczególności dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń
** niepotrzebne skreślić

Miej scowość i data

Uwaga:
Załącznik należy złożyć dla każdego zadania osobno.

podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Unia Europejska •
Europejski Fundusz Społeczny
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Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

z dnia 19.08.2016r.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Nazwa Wykonawcy: .

Adres: .

Nr telefonu: Fax: e-mail .

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego objętego Zapytaniem
ofertowym Znak sprawy: PO.26.2.1.20 16 w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie" realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych

Ja/My:

oświadczam/-y, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązama
pomiędzy Wykonawcą a 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, polegające w szczególności
na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowość i data Podpis Wykonawcy

*N iepotrzebne skreśl ić
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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego

z dnia 19.08.2016r.

( imię i nazwisko)

(adres)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzan ie moich danych osobowych zawartych

w ofercie, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, dla potrzeb niezbędnych do

realizacji projektu "Myśląc o Rodzinie" zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późno zm.).

czytelny podpis


