
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Zamawiający:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie 

adres: ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn  
tel. (14) 665 22 75,  faks.: (14) 665 22 75 wew. 13

adres strony internetowej: 

http://gopszakliczyn.pl/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: 1/EFS/2013 
pod nazwą:

Poradnictwo psychologiczne i zawodowe - „Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. 
„Czas na aktywność w Zakliczynie” cz. I.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Tryb udzielania zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro 

Podstawa prawna:
Art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
zwanej w dalszej części ustawą

Wykonawca  winien  zapoznać  się  z  całością  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej: „SIWZ”.
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Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

§ 1.

Opis przedmiotu zamówienia

I.  Poradnictwo psychologiczne i zawodowe - „Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. 
„Czas na aktywność w Zakliczynie” cz. I. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Opracowania  i  dostarczenia  do  siedziby  Zamawiającego  Indywidualnych  Planów 
Działania  (IPD)  dla  klientów  Zamawiającego,  którzy  zostali  zakwalifikowani  do 
uczestnictwa  w projekcie  pn.  „Czas  na  aktywność  w Zakliczynie”,  zwanego dalej 
Projektem,  realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
Działanie  7.1.,  Poddziałanie  7.1.1.  Projektu  współfinansowanego  ze  środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Indywidualne Plany Działania powinny zostać opracowane przez zespół składający się 
z:  psychologa  posiadającego  wykształcenie  wyższe  psychologiczne  potwierdzone 
dyplomem  ukończenia  studiów  psychologicznych  oraz  przynajmniej  trzyletnie 
doświadczenie  zawodowe  i  doradcy  zawodowego  posiadającego  wykształcenie 
wyższe magisterskie oraz spełniającego jeden z warunków jakimi są wykształcenie o 
kierunku  doradztwo  zawodowe,  lub/i  studia  podyplomowe  z  zakresu  doradztwa 
zawodowego  lub/i  licencja  doradcy  zawodowego  oraz  przynajmniej  trzyletnie 
doświadczenie zawodowe
IPD w części opracowanej przez psychologa powinien stanowić pomoc świadczoną 
uczestnikowi Projektu, w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie 
konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu lub zaplanowana aktywność 
w kierunku zmiany sytuacji społecznej, przy wykorzystaniu Instrumentów Aktywnej 
Integracji zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów syste-
mowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W dokumen-
cie tym powinny być zawarte cele jakie osiągnąć pragnie uczestnik Projektu i alterna-
tywy, działania oraz terminy ich realizacji. 

IPD w części opracowanej przez doradcę zawodowego stanowić ma pomoc świadczo-
ną  klientowi  w ramach procesu doradczego,  ułatwiającego podejmowanie konkret-
nych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego, ma być zaplanowaną 
aktywnością uczestnika Projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrud-
nienia. Etap tworzenia IPD obejmować ma proces doradczy, w wyniku którego nastą-
pi: identyfikacja oczekiwań uczestnika Projektu i wstępnych celów zawodowych, po-
znanie mocnych i  słabych stron,  wyznaczenie celów i  podjęcie decyzji  zawodowej 
przez uczestnika Projektu. Doradca zawodowy na rzecz uczestnika Projektu na świad-
czyć dworactwo personalne, poradnictwo zawodowe. 

IPD sporządzone powinny zostać przez osoby przygotowane do rozwiązywania pro-
blemów klienta poprzez identyfikacje tych problemów i trudności, diagnozowanie po-
trzeb  społecznych,  a  także  ocenę  doradcza  i  wspieranie  w zakresie  podejmowania 
przez niego konkretnych, realistycznych działań.

IPD powinny być oparte o wspólną pracę psychologa, doradcy zawodowego i klienta, 
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udokumentowaną  w formie pisemnej.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie 60 Indywidualnych Planów Działania 
dla 60 uczestników Projektu, w tym:

 w roku 2013 – 30 IPD,
 w roku 2014 – 30 IPD,

Uczestnikami  projektu  dla  których  należy  sporządzić  IPD  są  osoby  w  wieku 
aktywności zawodowej i są to osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i 
osoby zatrudnione w rolnictwie. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn. 
Przedmiot  zamówienia  obejmuje  opracowanie  i  dostarczenie  do  siedziby 
Zamawiającego Indywidualnych Planów Działania, w następujących okresach:

 w roku 2013 – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, 
 w rok 2014 – od 03 marca  2014r. do 01 kwietnia 2014r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od 
terminu  zakończenia  procesu  rekrutacji  uczestników  Projektu  w  danym  roku 
kalendarzowym.  Zleceniobiorca  ma  obowiązek  opracować  projekt  formularza 
Indywidualnego  Planu  Działania  i  dostarczyć  go  do  siedziby  Zamawiającego  w 
terminie  5  dni  od  daty  podpisania  umowy.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
wprowadzenia  zmian  do  w/w  formularza,  który  może  podlegać  modyfikacjom, 
zgodnie z uwagami Zamawiającego. 
Miejsce sporządzenia IPD – gmina Zakliczyn.

2) Warsztaty  grupowe  z  psychologiem w formie  treningu  kompetencji  społecznych  i 
wychowawczych  których  celem  jest  ogólna  poprawa  i  wzmocnienie  sprawności 
psychicznej  uczestników  Projektu.  Psycholog  posiadać  powinien  wykształcenie 
wyższe  psychologiczne  potwierdzone  dyplomem  ukończenia  studiów 
psychologicznych oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Spotkania z 
psychologiem  winny  obejmować  w  szczególności  nawiązywanie  i  utrzymywanie 
kontaktów  interpersonalnych,  likwidacji  barier  w  komunikacji,  interpersonalnej, 
doskonalenie  komunikacji  werbalnej  i  pozawerbalnej,  określenie  norm  i  zasad 
współżycia  w rodzinie  i  jej  otoczeniu,  umacnianie  więzi  i  budowanie  właściwych 
relacji w kontekście rodziny i jej otoczenia. Trening redukcji frustracji, planowanie 
własnego rozwoju w kontekście zachowania właściwej funkcji w rodzinie.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzin grupowych warsztatów z 
psychologiem dla 60 uczestników Projektu, w tym:

 w  roku  2013  –  20  godzin  grupowych  warsztatów  z  psychologiem  dla  30 
uczestników projektu, tj. 4 spotkania po 5 godzin, 

 w  roku  2014  –  20  godzin  grupowych  warsztatów  z  psychologiem  dla  30 
uczestników projektu, tj. 4 spotkania po 5 godzin.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzin grupowych warsztatów z 
psychologiem, gdzie 1 godzina = 45 min. 
Uczestnikami  projektu  są  osoby  w  wieku  aktywności  zawodowej  i  są  to  osoby 
zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i osoby zatrudnione w rolnictwie. Są 
to  osoby  zagrożone  wykluczeniem  społecznym,  zamieszkujące  na  terenie  gminy 
Zakliczyn.
Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe warsztaty z psychologiem dla uczestników 
Projektu, w następujących okresach:

 w roku 2013 – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r.
 w roku 2014 – od 04 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od 
terminu  zakończenia  procesu  rekrutacji  uczestników  projektu  w  danym  roku 
kalendarzowym oraz sporządzenia Indywidualnych Planów Działania. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zakliczynie  zastrzega,  iż  podana powyżej 
liczba  godzin  jest  wartością  szacunkową  i  liczba  godzin  ostatecznie  zamawianych 
będzie  uzależniona od rzeczywistego zapotrzebowania  przez  uczestników projektu, 
przez co rozumieć należy, że może ona być zmniejszona, a zapłacie podlegać będą 
świadczenia realnie wykonane. Zmniejszenie liczby godzin nie będzie powodować po 
stronie Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 
Miejsce przeprowadzenia grupowych warsztatów z psychologiem – gmina Zakliczyn.

3) Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, których celem jest poznanie oczekiwań 
uczestników  Projektu  wobec  przyszłej  sytuacji  zawodowej  oraz  możliwości  i 
predyspozycji, a także wzbudzenie motywacji do pełnego uczestnictwa w projekcie. 
Podniesienie  kompetencji  życiowych  i  umiejętności  umożliwiających  powrót  do 
życia społecznego w tym  na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. Zajęcia z doradcą 
winny  objąć  między  innymi  umiejętności  autoprezentacji  i  kreowania  własnego 
wizerunku, umiejętność przemawiania i wystąpień publicznych, umiejętność radzenia 
sobie ze stresem i pozytywnego wykorzystywania kryzysów, świadomość własnych 
zasobów i umiejętności. Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym mają mieć formę 
dworactwa personalnego, poradnictwa zawodowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 20 godzin grupowych warsztatów z 
doradcą zawodowym dla 60 uczestników Projektu, w tym:

 w roku 2013 – 10 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym dla 30 
uczestników projektu, tj. 2 spotkania po 5 godzin, 

 w roku 2014 – 10 godzin grupowych warsztatów z doradcą zawodowym dla 30 
uczestników projektu, tj. 2 spotkania po 5 godzin.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 20 godzin grupowych warsztatów z 
doradcą zawodowym, gdzie 1 godzina = 45 min. 
Uczestnikami  projektu  są  osoby  w  wieku  aktywności  zawodowej  i  są  to  osoby 
zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i osoby zatrudnione w rolnictwie. Są 
to  osoby  zagrożone  wykluczeniem  społecznym,  zamieszkujące  na  terenie  gminy 
Zakliczyn.
Przedmiot  zamówienia  obejmuje  grupowe  warsztaty  z  doradcą  zawodowym  dla 
uczestników Projektu, w następujących okresach:

 w roku 2013 – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 r.
 w roku 2014 – od 02 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powyższych terminów w zależności od 
terminu  zakończenia  procesu  rekrutacji  uczestników  projektu  w  danym  roku 
kalendarzowym oraz sporządzenia Indywidualnych Planów Działania. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zakliczynie  zastrzega,  iż  podana powyżej 
liczba  godzin  jest  wartością  szacunkową  i  liczba  godzin  ostatecznie  zamawianych 
będzie  uzależniona od rzeczywistego zapotrzebowania  przez  uczestników projektu, 
przez co rozumieć należy, że może ona być zmniejszona, a zapłacie podlegać będą 
świadczenia realnie wykonane. Zmniejszenie liczby godzin nie będzie powodować po 
stronie Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 
Doradca zawodowy musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie oraz spełniać 
jeden z warunków jakimi są wykształcenie o kierunku doradztwo zawodowe, lub/i 
studia  podyplomowe  z  zakresu  doradztwa  zawodowego  lub/i  licencja  doradcy 
zawodowego oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.
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Miejsce  przeprowadzenia  grupowych  warsztatów  z  doradcą  zawodowym –  gmina 
Zakliczyn.

II. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia IPD w miejscu zamieszkania Uczestnika 
Projektu, chyba że Uczestnik Projektu nie wyrazi na to zgody wtedy miejsce na spotkanie 
wyznacza Wykonawca. W tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi 
Projektu  kosztów  dojazdu  z  miejsca  zamieszkania  na  miejsce  spotkania  ze  specjalistą. 
Miejsce  to  Wykonawca  musi  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Ze  spotkań  ze  specjalistami 
Wykonawca  jest  zobowiązany przedłożyć  Zamawiającemu listę  obecności  (z  określeniem 
liczby  godzin  poświęconych  na  sporządzenie  IPD,  terminem  ich  przeprowadzenia. 
Zleceniobiorca ma obowiązek opracować projekt formularza listy obecności i dostarczyć go 
do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od podpisania umowy - Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, 
zgodnie  z  uwagami  Zamawiającego).  Indywidualne  Plany  Działania  Wykonawca  musi 
dostarczyć  do  siedziby  Zamawiającego  w  terminie  7  dni  od  dnia  zakończenia  ich 
sporządzania. 
III.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  warsztatów  grupowych  z 
psychologiem i doradcą zawodowym w odpowiednio przystosowanej do tego sali, mogącej 
swobodnie pomieścić wszystkich Uczestników Projektu, wyposażonej w odpowiedni sprzęt, 
znajdującej  się  na  terenie  gminy  Zakliczyn.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zwrotu 
Uczestnikowi  Projektu  kosztów  dojazdu  z  miejsca  zamieszkania  na  miejsce  realizacji 
grupowych  warsztatów  z  psychologiem  i  doradcą  zawodowym.  Gdy  zaistnieje  taka 
konieczność  Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejsca zamieszkania 
do  miejsca  realizacji  zadania  i  z  powrotem,  autobusem  klimatyzowanym,  posiadającym 
aktualny  przegląd  techniczny. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  ubezpieczenia 
uczestników  warsztatów  grupowych  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.  Okres 
ubezpieczenia  obejmie  cały okres  trwania  warsztatów oraz  dowóz uczestników z  miejsca 
zamieszkania  na  miejsce  realizacji  warsztatów  oraz  z  miejsca  realizacji  warsztatów  do 
miejsca  zamieszkania.  Miejsce  realizacji  warsztatów  Wykonawca  musi  uzgodnić  z 
Zamawiającym.  Wykonawca  w  trakcie  warsztatów grupowych  z  psychologiem i  doradcą 
zawodowym  powinien  zapewnić  uczestnikom  usługę  cateringową  w  postaci  drożdżówek 
(różne  smaki)  po  2  sztuki  na  Uczestnika  Projektu,  kawa,  herbata,  napoje  zimne  (soki 
owocowe, woda mineralna gazowana i  niegazowana),  cukier,  śmietanka w proszku,  kubki 
jednorazowe, talerzyki jednorazowe, serwetki, łyżeczki jednorazowe, paluszki słone, ciastka 
kruche.  Wykonawca zobowiązany jest  wyposażyć  każdego Uczestnika  Projektu  w trakcie 
warsztatów  w  materiały  piśmiennicze  (długopis,  notatnik)  oraz  materiały  dydaktyczne 
zgodnie  z  zakresem  tematycznym  zajęć,  jak  również  do  przekazania  jednego  kompletu 
materiałów dydaktycznych (do zajęć teoretycznych) dla Zamawiającego (jeżeli zachodzi taka 
konieczność,  Wykonawca  wlicza  w  cenę  warsztatów  koszt  przeznaczonego  dla 
Zamawiającego  zestawu  materiałów  dydaktycznych).  Komplet  materiałów  dydaktycznych 
Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej  w dniu rozpoczęcia zajęć.  Materiały 
powinny być oznaczone logo POKL i przekazane Uczestnikom Projektu za potwierdzeniem 
odbioru.  Oznakowanie  materiałów  powinno  być  zgodne  z  Wytycznymi  dotyczącymi 
oznaczania  projektów  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Departamentu 
Zarządzania  Europejskim  Funduszem  Społecznym, Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego, 
Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki - Warszawa, 4 luty 2009 r. 
Z  grupowych  warsztatów  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  do 
ostatniego dnia miesiąca w którym miały miejsce listę obecności.
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IV. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  informowania  społeczeństwa  o  finansowaniu 
realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji zamówienia 
informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji zamówienia, 
zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Rady (WE)  nr  1083/2006  z  dnia  11  lipca  2006  r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  (Dz.  Urz.  UE  L 210/25 
z 31.7.2006) oraz  Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006  ustanawiającego szczegółowe 
zasady  wykonania  Rozporządzenia  Rady  WE  nr  1083/2006  (Dz.  Urz.  UE  L  371/1 
z  27.12.2006)  i  wytycznymi  dotyczącymi  oznaczania  projektów  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

V. Wykonawca w razie konieczności zobowiązany będzie do sfinansowania kosztów opieki 
nad osobami zależnymi od Uczestników Projektu zarówno w trakcie sporządzania IPD jaki i 
warsztatów grupowych oraz  kosztów dojazdu  Uczestników Projektu  na  miejsce  realizacji 
Projektu.  

VI. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: 
a) imienna lista obecności uczestników grupowych warsztatów, spotkań indywidualnych, 

ćwiczeń;
b) dziennik  grupowych  warsztatów,  spotkań  indywidualnych,  ćwiczeń  zawierający, 

wymiar godzin i rodzaj przeprowadzonych zajęć dla każdego uczestnika;

VII. Wykonawca,  pod  rygorem  utraty  prawa  do  zapłaty  za  wykonanie  zamówienia 
zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  o:

a) nie  zgłoszeniu  się  uczestników  na  grupowe  warsztaty,  spotkania  indywidualne, 
ćwiczenia;

b) przerwaniu grupowych warsztatów, indywidualnych spotkań, ćwiczeń lub rezygnacji 
z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności Uczestnika Projektu,

c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację umowy.

VIII. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni 
od dnia zakończenia realizacji zamówienia, następujących dokumentów:

a) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły udział w Projekcie;
b) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły udziału w Projekcie; 
c) kserokopii dziennika zajęć poświadczonej za zgodność z oryginałem;
d) kserokopii list obecności poświadczonych za zgodność z oryginałem;
e) oryginału kosztorysu powykonawczego;
f) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia zamówienia.

IX. Wykonawca  winien  zapewnić  Uczestnikom Projektu  warunki  do  nauki  w  oparciu  o 
zasady BHP 

X. Wykonawca  zobowiązany będzie  do  przeprowadzenia  wśród  uczestników zajęć  oceny 
merytorycznej i technicznej ich przebiegu, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej, 
jak  również  przedstawienia  jej  wyników  Zamawiającemu.  Zleceniobiorca  ma  obowiązek 
opracować projekt ankiety i dostarczyć go do siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni 
przed datą jej przeprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do 
w/w formularza, który może podlegać modyfikacjom, zgodnie z uwagami Zamawiającego.
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XI. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  zajęć,  zobowiązany  będzie  do  zapoznania  jego 
uczestników  ze  szczególnym  programem  poprzez  przekazanie  im  harmonogramu 
realizowanych zajęć.

XII. Po  zakończeniu  zajęć,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  wydać  uczestnikom 
zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie zajęć. Dokument musi posiadać 
stosowne oznakowanie. 

XIII. Wykonawca  nie  może  pobierać  od  Uczestników  Projektu  jakichkolwiek  środków 
pieniężnych.

XIV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dotyczący zamawianych usług:  
- 85121270-6 usługi psychologiczne
- 85312320-8 usługi doradcze

§ 2.
Termin wykonania zamówienia.

Pełna  realizacja  zadania  winna  nastąpić  w  okresie  od  dnia  zawarcia  umowy  do  dnia 
30 listopada 2014 r.  

§ 3.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-
pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Z uwagi na świadczenie usług  dworactwa 
personalnego, poradnictwa zawodowego o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy 
są wpisani do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez 
właściwego Marszałka województwa
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. rozumianego jako wykonanie w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej 6 zadań o charakterze zbliżonym, porównywalnym do zadań skła-
dających się na przedmiot niniejszego zamówienia np. poradnictwa indywidualnego, warszta-
tów, itp
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykona-
nia zamówienia. Psycholog musi posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne potwierdzo-
ne dyplomem ukończenia studiów psychologicznych oraz przynajmniej trzyletnie doświad-
czenie  zawodowe.  Doradca  zawodowy musi  posiadać  wykształcenie  wyższe  magisterskie 
oraz spełniać jeden z warunków jakimi są: wykształcenie o kierunku doradztwo zawodowe, 
lub/i studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub/i licencja doradcy zawodo-
wego oraz przynajmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.  W przypadku,  gdy Wykonawca  polega  na  wiedzy i  doświadczeniu  -  zasobach  innego 
podmiotu  (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) podmiot ten 
musi uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia 
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Wykonawcy ubiegają się wspólnie wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie pod-
legał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy.
4.  Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w 
postępowaniu na podstawie analizy treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 4 
ust. 1., przy czym w zakresie:

1) wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
wymogów z art.  22 ust.  1 ustawy – według załącznika nr 2, oraz  zaświadczenia o 
wpisie  wykonawcy  do  rejestru  podmiotów  prowadzących agencje  zatrudnienia 
prowadzonego przez właściwego Marszałka województwa,

2) wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załącznika nr 2, 

3) wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załącznika nr 2,

4) wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załącznika  nr 2, 

5) wymogów, o których mowa w ust. 3 na podstawie:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 

pkt 1 ustawy - według załącznika nr 3, 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków; osoby fizyczne składają  oświadczenie w zakresie 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy – według 
załącznika nr 3. 

5.  Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  wg  formuły  „spełnia/nie  spełnia”. 
Niespełnienie  chociaż  jednego  warunku,  o  którym  mowa  wyżej  skutkować  będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

§ 4.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania, iż Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu oraz nie 
podlega  wykluczeniu  z  niego,  Wykonawca  ten  przedkłada  następujące  oświadczenia 
i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu wymogów z art. 22 ust. 1 ustawy – według załącznika nr 2,
2) oświadczenie  o  braku  podstaw do  wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy - 

według załącznika nr 3,
3) zaświadczenie  o  wpisie  wykonawcy  do  rejestru  podmiotów  prowadzących agencje 

zatrudnienia prowadzonego przez właściwego Marszałka województwa
4) aktualny  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 

działalności  gospodarczej,  jeżeli odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków. 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 składa dokument lub dokumen-
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ty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert), potwierdzające odpowiednio że nie otwar-
to jego likwidacji ani nie głoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kra-
ju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o  których mowa wyżej  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorzą-
du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 (także w przypadku, gdy są uzupełniane 
w wyniku wezwania Zamawiającego) składane są w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust 4. 
4.  W przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz 
w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje, iż polega na zasobach innych podmiotów na zasa-
dach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, do oferty należy dołączyć również dokumenty, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, dotyczące tych podmiotów. Kopie dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są po-
świadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub te podmioty.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język pol-
ski.
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezento-
wania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

2) ponoszą odpowiedzialność solidarną z tego tytułu,
3) prowadzą korespondencję oraz rozliczenia wyłącznie za pośrednictwem pełnomocni-

ka,
4) składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 3 i 4 

składa każdy z Wykonawców,
5) składają oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem treści 

art. 23 ust. 3 ustawy i podpisane przez każdego z Wykonawców, 
6) spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, gdy przynajmniej 

jeden z tych Wykonawców będzie spełniał wymagany warunek samodzielnie, 
7) spełniają  warunek  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia 

w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców będzie spełniał wymagany wa-
runek, bądź warunek ten zostanie spełniony łącznie.

§ 5.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy prze-
kazywać mogą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem 
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

3. Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktu  z  Wykonawcami  jest  Pani  Kamila  Łach  - 
tel. (14) 66 52 275.   

§ 6.
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 Wadium 

Wadium nie jest wymagane.

§ 7.

Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert. 

§ 8.
Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Oferta musi być przygotowana według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i 
zgodnie  z wymaganiami SIWZ oraz ustawy. Do oferty winny być dołączone dokumenty i 
oświadczenia przewidziane w niniejszej SIWZ. 

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu trwałego nośnika 
pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów . 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna 
ostateczna cena. 

4. Oferta  musi  być  złożona  zamawiającemu  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej 
w  sposób  gwarantujący  zachowanie  w  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczającej  jej 
nienaruszalność  do terminu otwarcia ofert.  Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić 
następującą treść: Nazwa i adres Wykonawcy, Nazwa i adres Zamawiającego, OFERTA 
NA PRZETARG –  Poradnictwo psychologiczne i zawodowe - „Aktywna Integracja” w 
ramach projektu pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie” cz. I. Projekt finansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo jednoznacznie wskazujące na    zakres pełnomocnictwa i podpisane   
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6. W  przypadku  złożenia  kserokopii  pełnomocnictwa  musi  ona  być  potwierdzona  za 
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

7. Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany,  muszą  być  parafowane 
i opieczętowane przez osoby podpisujące ofertę. 

8. Wykonawcy przygotowując oferty winni zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.) - wg załącznika nr 4. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta zostanie 
ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
terminem składania ofert, przy czym:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 
wycofuje, 

b) w przypadku  zmiany oferty,  Wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie,  iż  ofertę  swą 
zmienia,  określając  jednocześnie  zakres  i  rodzaj  tych  zmian,  a  jeśli  oświadczenie 
o  zmianie  pociąga  za  sobą  konieczność  wymiany  czy  też  przedłożenia  nowych 
dokumentów  –  Wykonawca  winien  dokumenty  te  złożyć.  Powyższe  oświadczenie 
i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak oferta, 
przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”. 
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10. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu 
składania ofert.

§ 9.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy 
Społecznej w Zakliczynie, adres: ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, w terminie do dnia 22 
marca 2013 r. do godziny 13.00.

2. Oferty  zostaną  otwarte  w siedzibie  Zamawiającego  tj.  w  Gminnym Ośrodku  Pomocy 
Społecznej w Zakliczynie, adres: ul.  Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn, w terminie  dnia 22 
marca 2013 r. o godzinie 13.15.

§ 10.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Zaoferowana  cena  ma  obejmować  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia.  Należy 
podawać  tylko  jedną  cenę  bez  przedstawiania  opcji,  wariantów czy  alternatyw.  Cena 
powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.  

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN. 

§ 11.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował  przy wyborze ofert wraz 

sposobów podanie znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1.  Oferty nie odrzucone oceniane będą przez komisję przetargową niejawnie wg kryterium:

Lp. Nazwa kryterium Podstawa oceny Waga
- znaczenie w %

1. Cena kwota brutto w zł. 100

Na podstawie wzoru: 
P = Z : Y x 100

gdzie:
P – liczba punktów,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej.

2.   Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów w kryterium cena.

§ 12.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem 
lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem 
przepisów art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a lub art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a.
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2. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 
do SIWZ. 

3. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

§ 13.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie wymagane. 

§ 14.
Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5  do SIWZ. 

§ 15. 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania  o udzielenie zamówienia.

1. Środek ochrony prawnej, jakim jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,  przysłu-
guje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności:   
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zama-
wiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub dro-
gą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłosze-
nia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia na stronie internetowej. 

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miej-
sca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zło-
żenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wnie-
sieniem.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Za-
mawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zanie-
chaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysłu-
guje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

6. Szczegółowe zasady wnoszenia i rozstrzygania poszczególnych środków odwoławczych 
zawarte zostały w przepisach art. 179 i nast. ustawy

§ 16.
Pozostałe postanowienia.

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
7. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca 

jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy za-
mówienia) zamierza powierzyć podwykonawc(y/om) do wykonania.  

8. Wykonawca, wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ów) pono-
si pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne 
działania.

9. Zamawiający  przewiduje  udzielenie  zamówienia  uzupełniającego,  o  którym  mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

                                                                  SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZONO:

                                                                        Zakliczyn, dnia 13 marca 2013 r.

                      ....................................................

Załączniki do SIWZ o odpowiednich numerach:
1) wzór formularza ofertowego,
2) wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy,
3) wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy,
4) wzór formularza dotyczącego zastrzeżenia o informacjach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
5) wzór umowy. 
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