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Numer ogłoszenia

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 (sekretariat), w terminie do
dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 11.00, co oznacza że z upływem powyższego terminu oferta powinna
fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.
Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
Gmina Pałecznica-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-109 Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 
znak sprawy: Warsztaty edukacyjne dla uczestników projektu stacjonarne oraz wyjazdowe projektu
pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 - 2020.

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 (sekretariat), w dniu 9
grudnia 2019 r. o godz. 12.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Perkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413848037

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie warsztatów edukacyjnych dla uczestników projektu
stacjonarne oraz wyjazdowe projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 -
2020. 
Usługa obejmuje przeprowadzenie 20 stacjonarnych warsztatów edukacyjnych dla uczestników
projektu (dalej UP) w tym:
w 2019 r. – 6, w 2020 r. – 8 , w 2021 r. – 6.
Wykonawca zapewni UP dla każdego rodzaju warsztatów komplety materiałów szkoleniowych, tj.
materiałów niezbędnych do pracy podczas trwania warsztatów tj. materiałów manipulacyjnych
(kwiaty, naczynia, bibuła, papier, krepa, tkaniny, art. spożywcze, formy, narzędzia cukiernicze itd.),
sprzętu i urządzeń (podkaszarki, nożyce, tablety, aparat fotograficzny, kalkulatory itd.), do każdego
typu warsztatów. Konieczne jest także zapewnienie całodziennego wyżywienia dla uczestników
warsztatów. Czas trwania każdych warsztatów min.6 godzin.
Zorganizowanie 4 - trzydniowych wyjazdów edukacyjnych(warsztatów wyjazdowych) (łącznie dla 80-
90 osób) UP i ich dzieci (1 - wyjazd edukacyjny w 2019 r., 1 - wyjazd edukacyjny w 2020 r., 2 - wyjazdy
edukacyjne w 2021r.).
Usługa obejmuje transport uczestników oraz ich dzieci, ubezpieczenie uczestników w zakresie NNW,
zapewnienie pobytu w ośrodku o określonym standardzie, zapewnienie wyżywienia oraz
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przeprowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu wzrost kompetencji rodzicielskich(48 h zajęć)
i społecznych (48 h zajęć) dla UP jak również realizację kompleksowego programu KO mającego na
celu wzrost kompetencji oraz poprawę warunków funkcjonowania w środowisku osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w WZ stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: proszowicki Miejscowość: Pałecznica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie warsztatów edukacyjnych dla uczestników projektu
stacjonarne oraz wyjazdowe projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 -
2020. Usługa obejmuje przeprowadzenie 20 warsztatów edukacyjnych dla uczestników projektu
(dalej UP) .
Wykonawca zapewni dla każdego rodzaju warsztatów kompletów materiałów szkoleniowych, tj.
materiałów niezbędnych do pracy podczas trwania warsztatów tj. materiałów manipulacyjnych
(kwiaty, naczynia, bibuła, papier, krepa, tkaniny, art. spożywcze, formy, narzędzia cukiernicze itd.),
sprzętu i urządzeń (podkaszarki, nożyce, tablety, aparat fotograficzny, kalkulatory itd.), do każdego
typu warsztatów.
Zapewnienie całodziennego wyżywienia dla uczestników warsztatów.
Czas trwania każdych warsztatów min.6 godzin. oraz
Zorganizowanie 4 - trzydniowych wyjazdów edukacyjnych(warsztatów wyjazdowych) (łącznie dla 80-
90 osób) UP i ich dzieci (1 - wyjazd edukacyjny w 201 9 r., 1 - wyjazd edukacyjny w 2020 r., 2 - wyjazdy
edukacyjne w 2021r.).
Usługa obejmuje transport uczestników oraz ich dzieci, ubezpieczenie uczestników w zakresie NNW,
zapewnienie pobytu w ośrodku o określonym standardzie, zapewnienie wyżywienia oraz
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu wzrost kompetencji rodzicielskich(48 h zajęć)
i społecznych (48 h zajęć) dla UP jak również realizację kompleksowego programu KO mającego na
celu wzrost kompetencji oraz poprawę warunków funkcjonowania w środowisku osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w WZ stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie warsztatów edukacyjnych dla uczestników projektu
stacjonarne oraz wyjazdowe projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 -
2020. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w WZ stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w WZ stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 listopada 2021 roku.

Załączniki

Wzór umowy
Oświadczenie grupa kapitałowa
Oświadczenie powiązania z Zamawiajacym
Oświadczenie inny podmiot
Oświadczenie
Oferta
Warunki zamówienia

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:
1) dysponuje osobami posiadającymi stosowną wiedzę i niezbędne wyposażenie dla każdego ze
wskazanych warsztatów, 
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w Załączniku 2. 
W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, o których mowa w pkt 1 w zakresie na jaki
powołuje się na ich zasoby.

Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 1, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody, w szczególności zobowiązanie, składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:
1) dysponuje osobami posiadającymi stosowną wiedzę i niezbędne wyposażenie dla każdego ze

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1391475
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1391474
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1391473
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1391472
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1391471
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1391470
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1391465
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wskazanych warsztatów, 
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w Załączniku 2.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:
1) dysponuje osobami posiadającymi stosowną wiedzę i niezbędne wyposażenie dla każdego ze
wskazanych warsztatów, 
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w Załączniku 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe warunki oraz wymagane dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia zawarte są w WZ
do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, a
także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację
zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, w szczególności w
zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego
celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia
w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunek
udziału w postępowaniu, o którym mowa w części V pkt 1 WZ. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik 2 do WZ.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich
spełnianie.
4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym
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mowa w części V pkt 1 WZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2a do WZ, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu oraz składa dowody, o których mowa w części V WZ
akapit trzeci. 
5. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o powiązaniu albo braku powiązania osobowego
lub kapitałowego z Zamawiającym, o którym mowa w Załączniku 2 pkt 12 (Załącznik 2b).
6. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w Załączniku 2 pkt 10 (zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik 3 do WZ).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium znaczenie
1) cena 60 %
2) termin płatności 40 %

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej
w następujący sposób:

• według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
p = (cm/c) 100 pkt,
gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert, zaś c oznacza cenę danej oferty.

• według kryterium „termin płatności” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
pt = (t/tM) 100 pkt,
gdzie tM oznacza najdłuższy termin płatności spośród terminów płatności podanych we wszystkich
ofertach niepodlegających odrzuceniu, zaś t oznacza termin płatności podany w ocenianej ofercie.
Jeżeli najdłuższy termin płatności spośród terminów płatności podanych we wszystkich ofertach
niepodlegających odrzuceniu będzie dłuższy niż 30 dni, zamawiający przyjmie tM = 30 [dni]. Jeżeli
termin płatności podany przez Wykonawcę w ofercie będzie dłuższy niż 30 dni, dla oceny ofert
Zamawiający przyjmuje termin płatności równy 30 [dni]. Termin płatności podany przez Wykonawcę
w ofercie nie może być krótszy niż 7 dni 

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów równa:
pc  0,60 + pt  0,40.
Ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów (która zostanie najwyżej oceniona), będzie
ofertą najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą największą liczbę punktów,
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę spośród nich, której cena będzie najniższa.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)
lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
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Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach po-wierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce ko-mandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za prze-stępstwo, o którym mowa w
pkt 13;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowa-dził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podej-mowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiają-cego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu ta-kiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wye-liminowane w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłóce-nie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co za-mawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpo-wiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) wykonawcę, który jest z zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA PAŁECZNICA-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

św. Jakuba 11
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32-109 Pałecznica
małopolskie , proszowicki

Numer telefonu

413848037

Fax

413848107

NIP

6821635547

Tytuł projektu

Aktywność drogą do celu

Numer projektu

RPMP.09.01.01-12-0069/18-00

Liczba wyświetleń: 2

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@miir.gov.pl

tel.: 22 273 79 12

(w godzinach pracy Ministerstwa)

Regulamin

O Bazie Konkurencyjności

Polityka prywatności

Dostępna strona

Jak znaleźć ogłoszenie

Rejestracja i dodawanie ogłoszeń

Listy sprawdzające

Podręcznik beneficjenta

http://www.mr.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/rules
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/about
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/policy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/site
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/user_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000004
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000002
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