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Siemianowice Śląskie, dnia  13.03.2023 r.

Znak sprawy: ZP.263.24.1.2023.SPP

Do Wykonawców

                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Siemianowicach  Śląskich  działając  w  ramach

projektu"Siemianowice  przeciw  przemocy"  realizowanego  w  ramach  Programu  „Sprawiedliwość”,

finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych,  składa zapytanie ofertowe na

usługę  przeprowadzenia  pogadanek  dla  uczniów  szkół  podstawowych,  ponadpodstawowych,  dla

rodziców uczniów, mieszkańców OIK i lokalnej społeczności.

I.      ZAMAWIAJĄCY:

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich ul. Szkolna 17, 41-100     

       Siemianowice Śląskie nr tel.: 32 765 62 34, e-mail: k_glomb@mops.siemianowice.pl 

II.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:                                                                                                          

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710). 

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN netto, i postępowanie jest 

prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w  „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej     

w Siemianowicach Śląskich” oraz zgodnie z art. 8.15 Regulacji oraz  „Wytycznymi  w zakresie  

udzielania  zamówień  w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2024 – 2021 oraz 

Norweskiego  Mechanizmu Finansowego na lata 2014- 2021”. 

III.      SPOSÓB OPUBLIKOWANIA  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:                                              

        Zapytanie ofertowe opublikowano  na stronie internetowej Zamawiającego (adres internetowy:   

      www.mops.siemianowice.4bip.pl) oraz  w Bazie Konkurencyjności (adres internetowy:   

        https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
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IV.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                                       

Nazwa zamówienia: „ Pogadanki w ramach projektu pn. Siemianowice przeciw przemocy - II 

postępowanie”.

        Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

        Główny kod CPV: 80000000-4, nazwa:  Usługi edukacyjne i szkoleniowe. (Usługi społeczne)

        Dodatkowe kody CPV: 85312320-8, nazwa: Usługi  doradztwa. (Usługi społeczne)

1.     Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i przeprowadzenie pogadanek dla:

dla uczniów szkół podstawowych,  ponadpodstawowych, dla rodziców uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych,  mieszkańców Ośrodka Interwencji  Kryzysowej, lokalnej społeczności w Klubie 

Integracji  Społecznej,  w związku z realizacją projektu „Siemianowice przeciw przemocy”  w ramach 

Programu „Sprawiedliwość”,finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

1.1.   Pogadanki dla  uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

1.1.1.  Celem przeprowadzenia pogadanek dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

jest:

• nabycie wiedzy na temat agresji i zjawiska przemocy rówieśniczej,

• poznanie  sposobów  reagowania  w  sytuacji  osoby  doświadczającej  i  będącej  świadkiem

przemocy,

• zdobycie wiedzy na temat dostępnych możliwości uzyskania pomocy. 

1.1.2. Pogadanki  skierowane  są  do  uczniów 12  szkół  podstawowych  (klasy  VI-VIII),  7  szkół

ponadpodstawowych. 

1.1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do  opracowania merytorycznego  i zaprezentowania pogadanki

według następujących tematów:

• dla uczniów szkół podstawowych na temat: „Agresja rówieśnicza – przeciwdziałaj i reaguj”,

• dla uczniów szkół ponadpodstawowych na temat: „Czym jest przemoc i jak sobie z nią radzić”.

1.1.4.   Łącznie ilość godzin przeprowadzonych pogadanek dla uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych wynosi:  38 godzin zegarowych, tj. 19 spotkań po 2 godziny zegarowe.

1.1.5.  Miejsce i sposób realizacji  zamówienia: Pogadanki będą prowadzone w formie stacjonarnej

w 12 szkołach podstawowych i 7 szkołach ponadpodstawowych

1.1.6.   Termin realizacji  zamówienia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:  od

dnia zawarcia umowy do 22.06.2023r.
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1.2.   Pogadanki  dla    r  odziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

1.2.1. Celem  przeprowadzenia  pogadanek  dla  rodziców  uczniów  szkół  podstawowych  i

ponadpodstawowych jest:

• nabycie wiedzy na temat zjawiska przemocy, a w szczególności na temat cyberprzemocy,

• poznanie  sposobów  reagowania,  gdy  dziecko  doświadcza  przemocy  rówieśniczej  lub

cyberprzemocy,

• zdobycie wiedzy na temat dostępnych możliwości uzyskania pomocy.  

1.2.2. Pogadanki  skierowane  do  rodziców uczniów 12  szkół  podstawowych,  7  szkół

ponadpodstawowych. 

1.2.3.  Wykonawca zobowiązany jest do  opracowania merytorycznego i zaprezentowania pogadanki,

według następującego tematu:

  „Edukacja rodziców na temat cyberprzemocy”.

1.2.4.   Łącznie ilość godzin przeprowadzonych pogadanek dla rodziców uczniów szkół podstawowych

i ponadpodstawowych wynosi:  38 godzin zegarowych, tj. 19 spotkań po 2 godziny zegarowe.

1.2.5.  Miejsce i sposób realizacji  zamówienia: Pogadanki będą prowadzone w formie stacjonarnej

w 12 szkołach podstawowych i 7 szkołach ponadpodstawowych

1.2.6.   Termin realizacji  zamówienia dla rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawo-

wych:  od dnia zawarcia umowy do 22.06.2023r.

1.3.  Pogadanki  dla mieszkańców  Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK)

1.3.1.    Celem przeprowadzenia pogadanek jest:

• podniesienie wiedzy mieszkańców Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie występowania

zjawiska przemocy oraz sposobach reagowania i zapobiegania;

• zdobycie wiedzy nt. możliwości uzyskania pomocy. 

1.3.2.  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania merytorycznego i zaprezentowania pogadanki,

według następującego tematu:

 „Przemoc domowa i sposoby reagowania”.

1.3.3. Łącznie ilość godzin przeprowadzonych pogadanek dla  mieszkańców OIK wynosi:  12 godzin

zegarowych, tj. 6 spotkań po 2 godziny zegarowe.
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1.3.4.   Miejsce i sposób realizacji  zamówienia: Pogadanki będą prowadzone w formie stacjonarnej

w  Ośrodku Interwencji  Kryzysowej, mieszczący się na terenie Siemianowic Śląskich.

1.3.5.   Termin  realizacji   zamówienia  dla  mieszkańców  OIK:   od  dnia  zawarcia  umowy  do

30.09.2023r.

1.4.   Pogadanki  dla lokalnej społeczności  w Klubie Integracji  Społecznej (KIS)

1.4.1.   Celem przeprowadzenia pogadanek jest:

• podniesienie świadomości na temat równości kobiet i mężczyzn, 

• przełamywanie stereotypów związanych z płcią oraz zwalczanie przemocy na tle płciowym, 

• uwrażliwienie mieszkańców na temat występowania zjawiska dyskryminacji oraz rasizmu oraz

sposób reagowania na ich występowanie. 

1.4.2.  Wykonawca zobowiązany jest do merytorycznego  opracowania  i zaprezentowanie pogadanki,

według następującego tematu:

 "Równość kobiet i mężczyzn oraz występowanie zjawiska rasizmu i dyskryminacji" .

1.4.3.   Łącznie ilość godzin przeprowadzonych pogadanek dla  lokalnej społeczności w KIS wynosi: 24

godziny zegarowe, tj. 12 spotkań po 2 godziny zegarowe, tj. 6 spotkań na temat równości kobiet i

mężczyzn oraz 6 spotkań na temat uprzedzeń i rasizmu.

1.4.4.   Miejsce  i  sposób realizacji  zamówienia:  Pogadanki będą prowadzone w formie stacjonarnej

w  Klubie Integracji  Społecznej  mieszczący się na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

1.4.5.   Termin  realizacji  zamówienia  dla  lokalnej  społeczności:  od  dnia  zawarcia  umowy  do

31.08.2023r.

2. Harmonogram realizacji zamówienia:  składając ofertę Wykonawca winien mieć na uwadze

godziny  realizacji  zamówienia,  które  mogą  być  realizowane  w  godzinach  „porannych”  (nazwa

umowna),  jak i  popołudniowych,  od poniedziałku do piątku.  Szczegółowy harmonogram realizacji

zamówienia, który będzie określał poszczególne dni i godziny zostanie ustalony z Wykonawcą, którego

oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą.  Brak  akceptacji  Wykonawcy  dla  ustalonego

harmonogramu będzie równoznaczny z odstąpieniem przez Wykonawcę od podpisania umowy.

3.        Zamawiający zapewnia:

 zestawienie dokumentujące realizację zamówienia, tj.: 

       zestawienia pracy osoby prowadzącej pogadanki zawierające: datę, wymiar godzin i tematykę

       pogadanek oraz podpis osoby prowadzącej.
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4.      Obowiązki Wykonawcy:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

• ustalenie terminów realizacji pogadanek dla każdej grupy będącej adresatem pogadanek.

• opracowanie merytoryczne i zaprezentowanie pogadanek dla każdej grupy będącej 

adresatem pogadanek.

• prowadzenie odrębnej dokumentacji (tj. osobno dla każdej z grup będącej adresatem 

pogadanek) z przebiegu realizacji zamówienia, czyli sporządzenie odrębnie dla: 

-     uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

-     rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

-     mieszkańców  OIK,

-     lokalnej społeczności  

zestawienia pracy osoby prowadzącej pogadanki zawierające: datę, wymiar godzin i tematykę 

pogadanek oraz podpis osoby prowadzącej.  

5. Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu konieczność zmiany prowadzącego spowodowaną 

nagłymi i niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami, uniemożliwiającymi realizację zamówienia. W 

przypadku otrzymania takiego zgłoszenia Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu w terminie do 5 dni,

oświadczenie potwierdzające, że  wykształcenie i doświadczenie nowego prowadzącego  jest zgodne z

warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin prowadzenia pogadanek. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części zamówienia, bez naliczania jakichkolwiek kar. 

V.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają warunki udziału w 

postępowaniu  dotyczące:

 zdolności  technicznej i zawodowej.

Wykonawca  spełnia warunek jeśli  wykaże, że  dysponuje  co najmniej jedną (1) osobą, która 

będzie realizować zamówienie,  i osoba ta posiada: wykształcenie wyższe magisterskie na 

jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne  oraz co  najmniej   

5-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przez doświadczenie   w obszarze  przeciwdziałania  przemocy  Zamawiający rozumie staż pracy w 

instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o którym mowa w  
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Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu 

podstawowych  usług  świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie.

       VI.    POWODY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  ORAZ ZAKAZU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH  

  LUB OSOBOWYCH.

1.   Z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się  wykonawcę w stosunku do którego 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z 

wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury;

2.  Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza 

się:

• wykonawcę  wymienionego  w  wykazach  określonych  w  rozporządzeniu  765/2006  i

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

• wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 

593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

• wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 

albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Rozporządzenia, o których mowa w powyżej to:
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 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczące środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji 

wobec Ukrainy; 

 Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

3.  Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, w związku 

z powyższym Zamawiający  informuje, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie 

w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym.

3.1. 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 przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające

w szczególności na:

3.1.1.   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

3.1.2.   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3.1.3. pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,

3.1.4.  pozostawaniu  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  który  może  budzić

uzasadnione  wątpliwości,  co  do   bezstronności  w  wyborze  wykonawcy,  w  szczególności

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

bocznej do  drugiego  stopnia  lub w stosunku przysposobienia, opieki  lub kurateli.

       3.2.   Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostanie

        wykluczony z postępowania.

VII.      OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA W/W WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ POWODÓW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 

• Ocena dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według 

formuły: „ warunek udziału został spełniony” -  „warunek udziału nie został spełniony”.

• Ocena dot. wykluczenia z postępowania zostanie dokonana według formuły: „podlega 

wykluczeniu”  -  „nie podlega wykluczeniu”
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VIII.    KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty złożone przez Wykonawców, którzy spełniają warunki

udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie [%]

1.                                                           Cena 100

1) Przy ocenie wg kryterium I - „Cena”:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
                                  
                        Cmin

K1 = ----------------------------- x 100 pkt.

                        Cn

n – numer oferty.

K1 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „Cena”.

Cmin – cena najniższa wśród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Cn – cena oferty nr „n”.

Maksymalna liczba punktów  wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w 

ramach przedstawionego powyżej kryterium otrzyma największą całkowitą liczbę punktów. 

Całkowita liczba punktów będzie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. Zamawiający będzie 

stosował zasadę, że podlegające zaokrągleniu liczby o wartościach od 1 do 4 będą zaokrąglane w 

dół, a liczby o wartościach od 5 do 9 - w górę. 

IX.   SPOSÓB OBLICZANIA CENY: 

Cena oferty musi być podana w kwocie brutto (obejmującej kwotę netto i kwotę podatku VAT) i 

wyrażona w złotych. Wykonawca winien zaokrąglić cenę do 2 miejsc po przecinku, stosując przy 

tym zasadę, że podlegające zaokrąglaniu liczby o wartościach od 1 do 4 są zaokrąglane w dół, a 

liczby o wartościach od 5 do 9 - w górę.

X.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
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1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. Złożenie przez 

Wykonawcę więcej, niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego

Wykonawcę. 

2.  Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

3.  Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.

4.  Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego, lub według takiego samego schematu. 

5.  Oferta oraz wszystkie załączniki do niej stanowią jedną całość. 

6.  Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/umocowane do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty. 

7.  W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę/osoby niewymienioną/niewymienione w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo (załącznik do 

oferty). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub w formie kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.

XI.    OFERTA WINNA OBEJMOWAĆ: 

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i 

dokumenty:

 Wypełniony formularz oferty.

 Oświadczenia o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  braku  podstaw  do

wykluczenia oraz o braku powiązań osobowo – kapitałowych z Zamawiającym.

 Wykaz osób skierowanych do  realizacji  zamówienia.

 Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy. Załączenie odpisu z 

właściwego rejestru nie jest wymagane jeżeli na podstawie danych wykonawcy zawartych w 

formularzu ofertowym Zamawiający może pobrać wymagany rejestr z ogólnodostępnej bazy 

danych/ strony internetowej wykonawcy.
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 Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika  

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1. Forma składania ofert:

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert: 

 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Siemianowice Śląskie 41-100, ul. Szkolna 

17 (pokój nr 3), w zamkniętej, nieprzeźroczystej i opatrzonej danymi Wykonawcy 

kopercie, opisanej w następujący sposób: 

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

                         ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie

       Oferta dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Pogadanki w 

ramach projektu pn. Siemianowice przeciw przemocy – II postępowanie”. 

Znak sprawy: ZP.263.24.1.2023.SPP

         NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  21.03.2023 r.,  do godz. 08:15

      Nazwa i adres oraz numer telefonu i adres mailowy Wykonawcy składającego ofertę

lub

 w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym), i przesłanie podpisanych dokumentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: zamowienia @mops.siemianowice.pl  bądź za 

pośrednictwem Bazy Konkurencyjności -(adres internetowy: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl )

lub

 w postaci elektronicznej (oferta wraz z załącznikami opatrzona podpisem zaufanym lub 

podpisem elektronicznym), i przesłanie podpisanych dokumentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia @mops.siemianowice.pl  bądź za 

pośrednictwem Bazy Konkurencyjności -(adres internetowy: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl )

lub
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 zeskanowanie sporządzonej w formie papierowej oferty wraz z załącznikami, i przesłanie 

zeskanowanej oferty wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: zamowienia@mops.siemianowice.pl  bądź za pośrednictwem Bazy 

Konkurencyjności -(adres internetowy: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl )

1. Termin składania ofert: 21.03.2023 r., godz. 08:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 21.03.23 r. o godzinie 

08:15

3. Zamawiający informuje, że Wykonawcy  zobowiązani są  do  wskazania  w składanych  przez nich 

ofertach tych  informacji, które objęte są  i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 

r., poz. 1233),

XII.     DODATKOWE INFORMACJE: 

1.  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.  Zamawiający  nie dopuszcza składania  ofert wariantowych.

3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia  wybranemu  wykonawcy zamówień  na usługi 

polegających na powtórzeniu podobnych usług.

4.  Zamawiający dokona  poprawy w ofercie zaistniałych oczywistych omyłek pisarskich,      

oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, oraz innych omyłek  polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 5.  Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie ceny.

5.1.   Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

6.    W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi 

od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7.   Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy 

Wykonawcy.
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7.1.  W przypadku wyboru Wykonawcy, który sporządził ofertę  w formie skanu, przed zawarciem 

umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał oferty wraz z 

załącznikami.

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny. 

XIII.    PROJEKT UMOWY:  

1.   Warunki umowy zostały określone w Załączniku  nr 5 do zapytania ofertowego.

2.   Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych

w  projekcie umowy.

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  następujących  zmian  postanowień  zawartej  umowy

w przypadku:

3.1 wystąpienia  okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł

przewidzieć i  wartość zmiany nie przekracza 10% wartości  zamówienia określonej pierwotnie

w umowie.

4.   Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego 

uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę 

zmianę.

5.   Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XIV.    KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, 

iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Siemianowicach Śląskich, 41100 Siemianowice Śląskie, ul. Szkolna 17. W sprawach związanych z 

przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych,

pod numerem telefonu 32/765 62 34 oraz adresem e-mail iod@mops.siemianowice.pl.              

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego, m.in.: szacowania wartości zamówienia, przeprowadzenia 

rozeznania rynku, oceny otrzymanych ofert, wyboru wykonawcy, zawarcia i realizacji umowy, 

prowadzenia rozliczeń finansowych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 
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2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji przez 

okres wynikający z przepisów prawa, w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Podstawą 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest

niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Siemianowicach Śląskich, a wynikających w szczególności z:  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych,  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  ustawy z dnia 6 września

2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach;  zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Siemianowicach Śląskich w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza 130 000 złotych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub

innego instrumentu prawnego.3 Państwa dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach 

Śląskich, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów 

Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach udzielania zamówień publicznych jest to 

okres 5 lat. Umowy cywilno-prawne wraz z załącznikami przechowywane są przez okres 10 lat. Okres 

przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie 

okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu, po uzyskaniu zgody 

dyrektora właściwego archiwum państwowego.

 Przysługuje Państwu: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do 

sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;  na podstawie art. 

18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 
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przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a 

także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia;

  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Obowiązek 

podania przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udzielenia zamówienia publicznego. 

Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia 

publicznego. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO.

Z poważaniem 

            Katarzyna Glomb

     Starszy  specjalista ds. zamówień publicznych             

                                                                                                          

14



Projekt „Siemianowice przeciw przemocy”
realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”,

finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          Załącznik nr 1  do  Zapytania ofertowego

Znak sprawy: ZP.263.24.1.2023.SPP

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y 

Wykonawca/cy:

…………………………………………………………….....
(odpowiednio - pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

              Do:

Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej

w  Siemianowicach Śląskich

     W związku z prowadzonym postępowaniem na realizację zamówienia publicznego pn. 

„Pogadanki w ramach projektu pn. Siemianowice przeciw przemocy – II postępowanie ” oferujemy   

  wykonanie przedmiotu    zamówienia  w  pełnym rzeczowym zakresie objętym zapytaniem ofertowym, 

za następującą cenę:   

Lp.

Przedmiot zamówienia

                    

Ilość godzin 

Cena  BRUTTO za

przeprowadzenie

1 godziny pogadanek 

Łączna cena 

BRUTTO 

(cena za zrealizowanie
wszystkich godzin

pogadanek dla danej
grupy osób)

„A” „B” „C” „D” = B  x C

1. Pogadanki  dla uczniów
szkół podstawowych i
ponadpodstawowych

38

2. Pogadanki  dla rodziców
uczniów szkół

podstawowych i
ponadpodstawowych

38

3. Pogadanki  dla
mieszkańców Ośrodka

Interwencji  Kryzysowej

12
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4 Pogadanki  dla  lokalnej 
społeczności  w  Klubie 
Integracji  Społecznej

24

CAŁKOWITA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ  ZAMÓWIENIA: 
( suma wierszy: 1, 2, 3, 4  z kolumny „D”)     …......................

Powyższa  całkowita cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego 

oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

              

1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią zapytania ofertowego  oraz ze wszystkimi 

załącznikami dołączonymi do niego, a zwłaszcza z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę(imy)

żadnych zastrzeżeń, 

2. Oświadczam(y), że zamówienie wykonamy zgodnie ze złożoną ofertą w terminie wskazanym

w zapytaniu ofertowym.

3. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego 

oraz  z załącznikami  stanowiącymi  integralną część zapytania.

4. Oświadczam(y), że wskazuję(my) dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru: ( wypełnić 

jeśli dotyczy).

      KRS https://ems.ms.gov.pl, numer: ………………………………...…

      CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl, numer: ……………………………

      inne ……………………………numer: ………………………………..........

    5.   Oświadczam/my,  że jestem/śmy związana/ni  ofertą przez okres 30 dni (od ostatecznego  

terminu  składania ofert  określonego  w zapytaniu ofertowym). 

6. Oświadczam/my,  że  projekt  umowy  zastał  przeze  mnie/  przez  nas  zaakceptowany

i  zobowiązujemy  się,  w przypadku  wyboru  naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy  na

wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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7. Oświadczam/my,  że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.

13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub

pośrednio  pozyskałem w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

w niniejszym postępowaniu oraz zapoznałem się z treścią „Klauzuli informacyjnej”, zawartej

w zapytaniu ofertowym.

8. Złożona oferta: (zaznaczyć właściwe znakiem "X")

[        ]    nie   prowadzi  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarów i usług;

[       ]    prowadzi do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z

przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując

ich wartość bez kwoty podatku.

…............................................                                                                        …........................................

Miejscowość i data                                           podpis osoby/osób uprawnionej/ych do  
reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr  2 do  zapytania ofertowego

Znak sprawy: ZP.263.24.1.2023.SPP

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Siemianowicach Śląskich

ul. Szkolna 17

41- 100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………………….................................….....................
(odpowiednio - pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

……………………………………………………….................................……….....................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Pogadanki w ramach

projektu pn. Siemianowice przeciw przemocy -II postępowanie”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego

w  rozdziale V Zapytania ofertowego, dot.  zdolności technicznej i  zawodowej,  tzn. dysponuję do

realizacji   zamówienia co  najmniej 1 osobą  posiadającą  wykształcenie wyższe magisterskie na

jednym  z  kierunków:  psychologia,  pedagogika,  socjologia,  nauki  społeczne  oraz  5-letnie

doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

…............................................                                                                        …........................................
Miejscowość i data                                           podpis osoby/osób uprawnionej/ych do  

reprezentowania wykonawcy

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców, oświadczenie  składa każdy z 
wykonawców z osobna.
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji.
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Załącznik nr 3 do  zapytania ofertowego

Znak sprawy: ZP.263.24.1.2023.SPP

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Siemianowicach Śląskich

ul. Szkolna 17

41- 100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

…………………………………………………………….................................…....................
(odpowiednio - pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

……………………………………………………….................................……….....................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące  wykluczenia z postępowania

 oraz  powiązań kapitałowo- osobowych z Zamawiającym

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Pogadanki w ramach

projektu pn. Siemianowice przeciw przemocy – II postępowanie”.

*   Należy zaznaczyć właściwe

 Oświadczam, że nie  podlegam/ podlegam* wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie przesłanek określonych przez Zamawiającego w rozdziale VI,            

w punkcie 1 i 2 Zapytania ofertowego.

 Oświadczam, że nie jestem/ jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:

  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktyczny, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

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

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…............................................                                                                                   .............................
Miejscowość i data                                           podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

             do  reprezentowania wykonawcy
 

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców, oświadczenie  składa każdy z 

wykonawców z osobna.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym  oświadczeniu, są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego

w błąd przy przedstawianiu informacji.
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Załącznik nr 4 do  zapytania ofertowego

Znak sprawy: ZP.263.24.1.2023.SPP

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „  Pogadanki w ramach

projektu pn. Siemianowice przeciw przemocy  - II postępowanie”,  w celu potwierdzenia spełnienia

warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  przez  Zamawiającego  w  rozdziale  V  Zapytania

ofertowego,  OŚWIADCZAM, ŻE: dysponuję/  będę  dysponować   do   realizacji  zamówienia   niżej

wskazanymi osobami  posiadającymi wykształcenie i  doświadczenie wymagane przez Zamawiającego:

I.  Imię i nazwisko: …..........................................

• w/w osoba posiada wykształcenie wyższe magisterskie  na kierunku: …................................

• w/w  osoba  posiada  doświadczenie  w  obszarze  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie

w wymiarze: …....... lat.  (1 rok należy liczyć  jako  pełnych 12  miesięcy) 

W/w osoba zrealizuje: ( należy znakiem „X” zaznaczyć właściwe): 

[        ]       Pogadanki dla  uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

[        ]       Pogadanki  dla  rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

[        ]       Pogadanki  dla mieszkańców  Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK)

[        ]      Pogadanki  dla lokalnej społeczności  w Klubie Integracji  Społecznej (KIS)

II.  Imię i nazwisko: …..........................................

• w/w osoba posiada wykształcenie wyższe magisterskie  na kierunku: …................................

• w/w  osoba  posiada  doświadczenie  w  obszarze  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie

w wymiarze: …....... lat.  (1 rok należy liczyć  jako  pełnych 12  miesięcy) 

W/w osoba zrealizuje: ( należy znakiem „X” zaznaczyć właściwe): 

[        ]       Pogadanki dla  uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

[        ]       Pogadanki  dla  rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

[        ]       Pogadanki  dla mieszkańców  Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK)

[        ]      Pogadanki  dla lokalnej społeczności  w Klubie Integracji  Społecznej (KIS)
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III. Imię i nazwisko: …..........................................

• w/w osoba posiada wykształcenie wyższe magisterskie  na kierunku: …................................

• w/w  osoba  posiada  doświadczenie  w  obszarze  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie

w wymiarze: …....... lat.  (1 rok należy liczyć  jako  pełnych 12  miesięcy) 

W/w osoba zrealizuje: ( należy znakiem „X” zaznaczyć właściwe): 

[        ]       Pogadanki dla  uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.

[        ]       Pogadanki  dla  rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

[        ]       Pogadanki  dla mieszkańców  Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK)

               [        ]      Pogadanki  dla lokalnej społeczności  w Klubie Integracji  Społecznej (KIS)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym  wykazie, są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji.

    …............................................                                                                              ..............................
             Miejscowość i data                                   podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

                            do  reprezentowania wykonawcy
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