
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu
łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750196838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podrzeczna 30

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcprlowicz.annaw@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pcprlowicz.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu
łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d740806-800e-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00039069/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-28 09:43

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00321784/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie
powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Realizowanego w ramach projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach
Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.pcprlowicz.com.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się za pomocą miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
pcprlowicz.annaw@o2.pl .
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do
komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
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3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego
postępowania. 
3.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w
jednym ze wskazanych przez Zamawiającego formacie danych i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w
oryginale. 
3.3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, pod którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
3.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą (np.
oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy), w formie elektronicznej (postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.
3.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
3.7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, składanie innych dokumentów i
oświadczeń (nie dotyczy ofert oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu).
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty
składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki.
4.2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w niniejszym rozdziale adres e-mail. 
4.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania lub znakiem sprawy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
1) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”,
2) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny
wspierający realizację programów operacyjnych”.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, 
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 
1) w zakresie zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”: iod@lodzkie.pl
2) w zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych”: iod@miir.gov.pl lub adres poczty witold_kos@wp.pl (gdy ma to zastosowanie) lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu procedowania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021 na
przygotowanie i dostawę w ramach Projektu: „Świadczenie usług asystenckich dla osób
niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania”;
• odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”; 
• Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
• w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych
osobowych:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*;
− 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 **; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
• nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich
danych osobowych:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie
powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla:
- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy
Łowicz, Gminy Bielawy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria (dla każdej z części), którymi Zamawiający będzie kierował się
przy wyborze najkorzystniejszej oferty są: 
1) cena brutto za jedną godzinę zegarową – 60%, 
2) doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta – 20%. 
3) Wykształcenie osoby pełniącej funkcje asystenta – 20%
2. Sposób oceny ofert: 
1) w kryterium „cena”:
Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły: 
C = (Cn/Co) x 60% x 100 pkt 
gdzie: 
C – przyznane punkty w kryterium „Cena”; 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto za całość zadania spośród wszystkich ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto za całość zadania). 
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2) w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”: 
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy z
osobami niepełnosprawnymi (również w formie wolontariatu). 
D wynosi: powyżej 24 miesięcy- 20 pkt
D wynosi: od 6 do 24 miesięcy- 10 pkt
gdzie: 
D – doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta
3) w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach” (W):
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego wykształcenia zawodowego. Jeżeli
Wykonawca zaświadczy, że posiada wykształcenie zawodowe otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca nie
wykaże punktowanego wykształcenia, otrzyma 0 pkt.
4) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert:
Sp = C+D+W 
gdzie: 
Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert 
C – przyznane punkty w kryterium ,,cena” 
D – przyznane punkty w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta” 
W - przyznane punkty w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach”.
3. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy
trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje
bez zmian. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania,
którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia
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4.3.5.) Nazwa kryterium: wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie
powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla:
- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy
Domaniewice, Gminy Łyszkowice,

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria (dla każdej z części), którymi Zamawiający będzie kierował się
przy wyborze najkorzystniejszej oferty są: 
1) cena brutto za jedną godzinę zegarową – 60%, 
2) doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta – 20%. 
3) Wykształcenie osoby pełniącej funkcje asystenta – 20%
2. Sposób oceny ofert: 
1) w kryterium „cena”:
Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły: 
C = (Cn/Co) x 60% x 100 pkt 
gdzie: 
C – przyznane punkty w kryterium „Cena”; 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto za całość zadania spośród wszystkich ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto za całość zadania). 
2) w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”: 
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy z
osobami niepełnosprawnymi (również w formie wolontariatu). 
D wynosi: powyżej 24 miesięcy- 20 pkt
D wynosi: od 6 do 24 miesięcy- 10 pkt
gdzie: 
D – doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta
3) w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
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programowej kształcenia w zawodach” (W):
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego wykształcenia zawodowego. Jeżeli
Wykonawca zaświadczy, że posiada wykształcenie zawodowe otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca nie
wykaże punktowanego wykształcenia, otrzyma 0 pkt.
4) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert:
Sp = C+D+W 
gdzie: 
Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert 
C – przyznane punkty w kryterium ,,cena” 
D – przyznane punkty w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta” 
W - przyznane punkty w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach”.
3. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy
trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje
bez zmian. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania,
którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na
terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla:
- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy
Kocierzew, Gminy Nieborów,

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria (dla każdej z części), którymi Zamawiający będzie kierował się
przy wyborze najkorzystniejszej oferty są: 
1) cena brutto za jedną godzinę zegarową – 60%, 
2) doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta – 20%. 
3) Wykształcenie osoby pełniącej funkcje asystenta – 20%
2. Sposób oceny ofert: 
1) w kryterium „cena”:
Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły: 
C = (Cn/Co) x 60% x 100 pkt 
gdzie: 
C – przyznane punkty w kryterium „Cena”; 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto za całość zadania spośród wszystkich ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto za całość zadania). 
2) w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”: 
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy z
osobami niepełnosprawnymi (również w formie wolontariatu). 
D wynosi: powyżej 24 miesięcy- 20 pkt
D wynosi: od 6 do 24 miesięcy- 10 pkt
gdzie: 
D – doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta
3) w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach” (W):
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego wykształcenia zawodowego. Jeżeli
Wykonawca zaświadczy, że posiada wykształcenie zawodowe otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca nie
wykaże punktowanego wykształcenia, otrzyma 0 pkt.
4) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert:
Sp = C+D+W 
gdzie: 
Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert 
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C – przyznane punkty w kryterium ,,cena” 
D – przyznane punkty w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta” 
W - przyznane punkty w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach”.
3. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy
trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje
bez zmian. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania,
którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie
powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla:
- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy
Zduny, Gminy Łowicz,
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4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria (dla każdej z części), którymi Zamawiający będzie kierował się
przy wyborze najkorzystniejszej oferty są: 
1) cena brutto za jedną godzinę zegarową – 60%, 
2) doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta – 20%. 
3) Wykształcenie osoby pełniącej funkcje asystenta – 20%
2. Sposób oceny ofert: 
1) w kryterium „cena”:
Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły: 
C = (Cn/Co) x 60% x 100 pkt 
gdzie: 
C – przyznane punkty w kryterium „Cena”; 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto za całość zadania spośród wszystkich ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto za całość zadania). 
2) w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”: 
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy z
osobami niepełnosprawnymi (również w formie wolontariatu). 
D wynosi: powyżej 24 miesięcy- 20 pkt
D wynosi: od 6 do 24 miesięcy- 10 pkt
gdzie: 
D – doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta
3) w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach” (W):
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego wykształcenia zawodowego. Jeżeli
Wykonawca zaświadczy, że posiada wykształcenie zawodowe otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca nie
wykaże punktowanego wykształcenia, otrzyma 0 pkt.
4) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert:
Sp = C+D+W 
gdzie: 
Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert 
C – przyznane punkty w kryterium ,,cena” 
D – przyznane punkty w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta” 
W - przyznane punkty w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach”.
3. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy
trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje
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bez zmian. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania,
którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie
powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla:
- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy
Kiernozia, Gminy Chąśno.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria (dla każdej z części), którymi Zamawiający będzie kierował się
przy wyborze najkorzystniejszej oferty są: 
1) cena brutto za jedną godzinę zegarową – 60%, 
2) doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta – 20%. 
3) Wykształcenie osoby pełniącej funkcje asystenta – 20%
2. Sposób oceny ofert: 
1) w kryterium „cena”:
Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły: 
C = (Cn/Co) x 60% x 100 pkt 
gdzie: 
C – przyznane punkty w kryterium „Cena”; 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto za całość zadania spośród wszystkich ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto za całość zadania). 
2) w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”: 
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy z
osobami niepełnosprawnymi (również w formie wolontariatu). 
D wynosi: powyżej 24 miesięcy- 20 pkt
D wynosi: od 6 do 24 miesięcy- 10 pkt
gdzie: 
D – doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta
3) w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach” (W):
Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego wykształcenia zawodowego. Jeżeli
Wykonawca zaświadczy, że posiada wykształcenie zawodowe otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca nie
wykaże punktowanego wykształcenia, otrzyma 0 pkt.
4) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert:
Sp = C+D+W 
gdzie: 
Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert 
C – przyznane punkty w kryterium ,,cena” 
D – przyznane punkty w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta” 
W - przyznane punkty w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach”.
3. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy
trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku
następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje
bez zmian. 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania,
którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru. 
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym.
Warunki dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi wykształcenie w zawodzie asystenta
osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7
lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach lub posiadają
minimum 
6-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi (również w
formie wolontariatu).
UWAGA! Wykonawca winien wykazać spełnianie wyżej określonego warunku niezależnie od
ilości części, na które jest składana oferta.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wykaże
jego spełnienie.
Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
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zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda: 
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w
ramach tej samej części, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w ramach tej samej części,
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 
Formularz pn. „Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej” stanowi załącznik nr 6 do SWZ.(składany odrębnie dla każdej z części)
2) oświadczenia wykonawcy (odrębnie dla każdej z części) o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego, 
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego
na celu zakłócenie konkurencji, 
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 
Formularz pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
• wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5.
• dokument potwierdzający, że osoby którymi dysponuje Wykonawca skierowane do realizacji
zamówienia posiadają wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, jako dokument tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe.
1.1. Do oferty (dotyczy każdej z części) każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale VI oraz w rozdziale V SWZ. Oświadczenie to stanowić
będzie dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe. 
Formularz pn. „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu” stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w ust.
1.1., musi złożyć każdy z Wykonawców (dotyczy każdej z części). Oświadczenia te mają potwierdzać
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brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą (dotyczy każdej z części) – jeżeli dotyczy.
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty
oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma
obowiązek złożyć wraz z ofertą (dotyczy każdej z części) , zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 
Formularz pn. „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy do
dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia” stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określać w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego
podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono
wykonywane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą (dotyczy każdej z części) , zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
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realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
– jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Formularz pn. „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy do
dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia” stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania
innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie
będzie ono wykonywane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian
zawartej umowy:
2.1) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a. wystąpienia obiektywnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i są
one niezależne od Stron umowy,
b. wystąpienia obiektywnych okoliczności wywołanych okolicznościami związanymi z COVID-19
c. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron umowy,
takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o
charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków,
2.2) konieczność czasowego zawieszenia wykonania umowy, wywołanej okolicznościami
związanymi z COVID-19
2.3) zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami związanymi z COVID-19,
2.4) zmiana podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w
przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu
zgody Zamawiającego, w szczególności wywołanych okolicznościami związanymi z COVID-19,
2.5) zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, wywołana okolicznościami związanymi z COVID-
19,
2.6) zmiana ustalania i dochodzenia kar umownych, w tym ich wysokości z uwzględnieniem
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 1)	Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”, 2)	Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. 2.	Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 •	Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:  1)	w zakresie zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”: iod@lodzkie.pl 2)	w zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl lub adres poczty witold_kos@wp.pl (gdy ma to zastosowanie) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. •	Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021 na przygotowanie i dostawę w ramach Projektu: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania”; •	odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  •	Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; •	obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  •	w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; •	posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych: −	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych; −	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*; −	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 **;  −	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; •	nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych: −	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Kryteria (dla każdej z części), którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:  1)	cena brutto za jedną godzinę zegarową – 60%,  2)	doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta – 20%.  3)	Wykształcenie osoby pełniącej funkcje asystenta – 20% 2.	Sposób oceny ofert:  1)	w kryterium „cena”: Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły:  C = (Cn/Co) x 60% x 100 pkt  gdzie:  C – przyznane punkty w kryterium „Cena”;  Cn – najniższa cena ofertowa brutto za całość zadania spośród wszystkich ofert;  Co – cena oferty ocenianej (brutto za całość zadania).  2)	w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”:  Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami niepełnosprawnymi (również w formie wolontariatu).  D wynosi: powyżej 24 miesięcy- 20 pkt D wynosi: od 6 do 24 miesięcy- 10 pkt gdzie:  D – doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta 3)	w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach” (W): Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego wykształcenia zawodowego. Jeżeli Wykonawca zaświadczy, że posiada wykształcenie zawodowe otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże punktowanego wykształcenia, otrzyma 0 pkt. 4)	Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert: Sp = C+D+W  gdzie:  Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert  C – przyznane punkty w kryterium ,,cena”  D – przyznane punkty w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”  W - przyznane punkty w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach”. 3.	W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra pozostaje bez zmian.  4.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania, którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  5.	Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta
	4.3.6.) Waga: 20
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1.	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:  1)	 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ramach tej samej części, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w ramach tej samej części, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  Formularz pn. „Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” stanowi załącznik nr 6 do SWZ.(składany odrębnie dla każdej z części) 2)	 oświadczenia wykonawcy (odrębnie dla każdej z części) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:  a)	art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  b)	art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  c)	art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  d)	art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  e)	art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.  Formularz pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 3)	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: •	wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5. •	dokument potwierdzający, że osoby którymi dysponuje Wykonawca skierowane do realizacji zamówienia posiadają wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jako dokument tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe. 1.1.	Do oferty (dotyczy każdej z części) każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale VI oraz w rozdziale V SWZ. Oświadczenie to stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  Formularz pn. „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 1.2.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w ust. 1.1., musi złożyć każdy z Wykonawców (dotyczy każdej z części). Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  1.3.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 2.	Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą (dotyczy każdej z części) – jeżeli dotyczy. 2.1.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  2.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą (dotyczy każdej z części) , zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  Formularz pn. „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia” stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  2)	sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  3)	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-07 09:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-07 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



