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PCPR.V.26.1.1.RP.2021 
POWIATOWE CENTRUM 

POMOCY RODZINIE W Lowic^ 

S P E C Y F I K A C J A WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

T R Y B P O D S T A W O W Y 

Postępowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów z programami 
profilaktyczno-edukacyjnymi zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z 
przyszłością" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I X , Działanie IX.2. Poddziałanie IX.2.1. z 
podziałem zamówienia na 2 części: 

Część I - organizacja 6 dniowego wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego 
Część II - organizacja 14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego 
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I- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30, 
99-400 Łowicz 
tel./fax 46 837 03 44 
e-mail: pcprlowicz@wp.pl 
www. pcprlowicz.com.pl 
uwaga: Umowa zostanie zawarta przez Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99- 400 

Łowicz, jako osobę prawną w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

I I . ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ 
ZMIANY I WYJAŚNIEBNIA SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O U D Z I E L E N I E 
ZAMÓWIENIA 
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie 
internetowej: www. pcprIowicz.com.pl 

I I I . T R Y B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (klasycznego) prowadzone jest w 

trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia U września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) - zwanej dalej „ustawą 
Pzp". Zgodnie z treścią art. 275 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający udziela zamówienia w 
trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą 
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

2. Wartość postępowania jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy -
Pzp lecz nie niższa, niż kwota 130.000 PLN netto. 

3. Przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego, 
w rozumieniu art. 7 pkt. 33 ustawy Pzp. 

IV. INFORMACJA C Z Y ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ O F E R T Y Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 
NEGOCJACJI 
Zamawiający, w związku z wyborem trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt. 
1 ustawy Pzp, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zorganizowania i 
przeprowadzenia dwóch wyjazdów z programami profilaktyczno-edukacyjnymi 
zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa IX . Działanie IX.2. Poddziałanie IX.2.1 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku 
nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dzielenia zamówienia na części i 
dopuszcza składanie ofert częściowych: 
Część I - organizacja 6 dniowego wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego 
Część I I - organizacja 14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia łub na każdą z 
części, które zostały określone w ust. 2 niniejszej SWZ, podając w ofercie cenę, 
oddzielnie dla każdej części zamówienia. 

2. Tennin wykonania zamówienia: 
Część I - wybrane kolejne 6 dni (5 noclegów) w terminie -- II połowa sierpnia 2021r. 
Część II - wybrane 14 kolejne dni (13 noclegów) w terminie- II polowa lipca 2021r. 

3. Wykonawca wykona niniejszą usługę osobiście lub za pomocą swoich pracowników, 
którymi się posługuje, albo może zlecić wykonanie poszczególnych usług 
Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega wykonania którejkolwiek części 
zamówienia wyłącznie przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) wyznaczenia koordynatora, który będzie nadzorować przebieg realizacji usługi, 

kontaktować się z Zamawiającym, 
b) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w 

zakresie sanitamo-epidemiologicznym, BHP i p.poż. 
c) informowania wskazanego przez Zamawiającego kierownika wyjazdu - pracownika 

PCPR w Łowiczu o zaistniał>'ch problemach. 
d) Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej usługi będzie wykorzystywał własny sprzęt 

i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programów profilaktycznych. 
5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

55241000-1 usługi w zakresie ośrodków wczasowych 
60172000-4 wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
70220000-9 wynajem sali na spotkanie (usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości 

innych niż mieszkalne) 
63500000-4 - usługi biur podróż)', podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 
55243000-5 usługi w zakresie obozowisk dla dzieci. 
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V I . PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI T E J 
UMOWY 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4a i 4b do S\\'Z. 

V I I . INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI E L E K T R O N I C Z N E J , PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 
T E C H N I C Z N Y C H I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 
ODBIERANIA KORESPONDENCJI E L E K T R O N I C Z N E J 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną prz\' uż>'ciu 
miniPortalu https://'miniponal.uzp.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/7S23ekhhpr 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 
do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem: 
https://miniportal.uzp.pl/WarunkiUslimi.aspx oraz w Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu. określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 
tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków odwoławczych oraz 
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż 
oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego 
formularza nie może być sz>'frowana. We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z v\ykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, e-mail: malgosiapcpr@o2.pl 
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9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: maigosiapcpr@o2.pl. 
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020, poz. 2452). 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 
sposób niż przy uż>ciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

Vin. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami: Panią Małgorzatę Janicką 
e-mail; malgosiapcpr@o2.pl 

IX. T E R M I N ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

X. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający 

ustanawia następujące warunki udziału w postępowaniu: 
warunek dotyczący niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia, potencjału technicznego 

Zamawiający ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności: 
Część I 

a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są potwierdzić, że w 
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co najmniej dwie 
usługi w zakresie organizacji co najmniej 5 dniowego wyjazdu wypoczynkowego lub co 
najmniej 5 dniowej wycieczki dla co najmniej 15 osób. Przez usługę należy rozumieć 
umowę na wykonanie usługi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

b) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wskazać, że 
dysponują: 
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- osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia programu profilaktyczno-edukacyjnego, 
- kadrą wychowawców uprawnionych do opieki nad młodzieżą z wskazaniem kierownika 

wyjazdu w ilości i kwalifikacjach wynikających z przepisów prawa. 

Część II 
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są potwierdzić, że w 

ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał bądź wykonuje co 
najmniej dwie usługi w zakresie organizacji 10 dniowego wyjazdu wypoczynkowego 
lub co najmniej 10 dniowej wycieczki dla co najmniej 20 osób. Przez usługę należy 
rozumieć umowę na wykonanie usługi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

b) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wskazać, że 
dysponują: 
- osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia programu socjoterapeutycznego, 
- kadrą wychowawców uprawnionych do opieki nad młodzieżą z wskazaniem 

kierownika wyjazdu w ilości i kwalifikacjach wynikających z przepisów prawa. 

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. każd>' z Wykonawców 
składa w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X I składane są przez 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego, o 
którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową. Zamawiający może. na każd}'m etapie 
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, warunek o którym mowa w ust. 1 lit a i b dopuszczalne jest wspólne 
wykazywanie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Nie ustanawia się 
szczególowego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie biegających się o 
udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 
polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

6. Dopuszczalne jest poleganie na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
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zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzając), że wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 8. potwierdza, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób o okres udostępnienia wykonawcy i wykorz)'stania 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. 

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne czy zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem Wykonawcy. 

11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o klór)ch mowa w 
Rozdziale X I ust. 1. Środki dowodowe, składanie na wezwanie Zamawiającego, o 
którym mowa w art. 274 ustawy Pzp, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, 
że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Na 
etapie składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającego brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

12. Jeśli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wskazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
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13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie 
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

X I . INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 
DOWODOWYCH 

1. W postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i 
podmiotowych środków dowodowych: 
Oświadczenia składane wraz z ofertą: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez w>'konawców. oświadczenie, 
o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają 
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, 
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby. 

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego, o którym 
mowa w art. 274 ustawy Pzp. 
Stosownie do treści art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od 
Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych: 

a) w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale X ust. 1 lit. a 
SWZ wezwani Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wykazu usług 
wykonywanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykony wane oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź 
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów — oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
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dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny b>ć wystawione w 
okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, 
wykonywanych z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy tych części usług, w 
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, tych części w których wykonywaniu 
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Termin ostatnich 3 lat określa się wstecz, 
od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu. 

b) w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale X ust. l lit. b 
SWZ wezwani Wykonawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych do realizacji usługi. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, i których mowa wyżej, 
Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający 
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 
postępowaniu lub kryterium selekcji. 

c) w celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia - w)'konawcy składają 
następujące podmiotowe środki dowodowe: 

- zamiast podmiotowych środków dowodowych, o któr>'ch mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1, 2 
lub 4-6 Rozporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
(Dz.U.2020 poz. 2415), żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji 
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. 
- Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust, 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o któr>ch mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 
3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 
dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 
Środki dowodowe dotyczące podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, o których mowa w Rozdziale X ust. 11 SWZ. 

2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotow\'ch środków 
dowodowych. 

3. Jeżeli żachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia. 
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4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie 
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 70 ustawy - tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020. poz. 

Xn. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA O F E R T Y 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 
komputerze NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Yista SP2, 7, 
8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na 
miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, podpisu 
osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder, do 
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Następnie z tego folderu 
Wykonawca zrobi folder zip (bez nadawania mu haseł i bez sz\'frowania). W kolejnym 
kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania W) konawca zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz.lOlO), 
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 stanowiąc}mi jawiią część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z 
przekazaniem tych informacji, wykazać spełnianie przesłanek określonych w art. 11 ust. 
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, 
aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 
wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie prze Wykonawcę podjęcia 
niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 
z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

7. Do oferty należ)' dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

2452). 
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zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należ)' zamieścić wszystkie 
informacje wymagane w Formularzu Oferty. 

9. Do oferty należy dołączyć: 
a) Formularz ofertowy; 
b) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert 
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów ienia; 

d) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór 
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, z 
uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozdziale X I ust. 1 lit. a SWZ; 

e) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 8 SWZ. 
10. Oferta oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu muszą być złożone w 

oryginale. 
U . Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o któr)ch mowa 
w art. 66 ust. Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. W 
przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kv\'alifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 
postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonuje w przypadku 
dokumentów potwierdzających umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu 
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie dokumentów 
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, może dokonać również notariusz. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne. Zamawiając) wezwie do ich 
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

13. Postanowień ust. 12 nie stosuje się, jeżeli przedmiotów)' środek dowodowy służy 
potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 
oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
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X I I I . SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA O F E R T 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 
jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 
W formularzu ofert y/wniosku Wykonawca zobowiązań) jest podać adres skrzynki 
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na e PUAP i udostępnionych na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania 
oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

3. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 14:1)0 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2021r. o godz. 14:30 
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania. 

7. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału przedstawicieli Wykonawców w miejscu ich 
odszyfrowywania przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

- nazwach oraz imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

XIV. PODSTAWY W Y K L U C Z E N I A 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 

wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258 
Kodeksu karnego, 
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 
art. 299 Kodeksu karnego, 
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. U 5 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769), 
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo skarbowe, 
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 
którym mowa w pkt 1; 
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upt\ wem terminu do 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
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konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złoż) li odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1. doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane 
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA C E N Y 
1. Wykonawca poda cenę oferty (dla każdej z części) w Formularzu Ofertowym 

sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. jako cenę brutto, z 
uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem 
stawki podatku od towarów i usług (VAT) . 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe (odrębnie dla każdej z części). 
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż do 

dwu miejsc po przecinku. 
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczahowa podana słownie. 

X V I . OPIS KRYTERIÓW OCENY O F E R T WRAZ Z PODANIEM WAG T Y C H 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY O F E R T 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny 
ofert: 

Dla części „I" zamówienia 
1) Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia - 60% 
Zamawiający dokona oceny ofert prz>' zastosowaniu kiy terium cena wg podanego niżej 
wzoru: 
P - łączna ocena oferty 

najniższa oferowana cena 
P - x l 00 pkt. X 60% 

cena badanej oferty 
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2) doświadczenie w organizacji co najmniej 5 dnioAvych wyjazdów z grupowym 
programem profilaktyczno-cdukacyjnym dla dzieci lub młodzież) w łatach 2018-
2020-40 pkt. 

- 1 wyjazd - 8 pkt. 
- 2 wyjazdy - 16 pkt. 
- 3 wyjazdy - 24 pkt. 
- 4 wyjazdy - 32 pkt. 
- 5 wyjazdów - 40 pkt. 

Za każdy zorganizowany wyjazd Oferent otrzyma 8 pkt. Maksymalna liczba punktów - 40. 
Wskazanie większej liczby wyjazdów oznacza przyznanie maksymalnej liczby punktów, tj. 
40. 

Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie Załącznika nr 6 do SWZ wraz z 
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi. Przedstawione dokumenty mają 
zawierać informację o liczbie dzieci lub młodzieży uczestniczących w wyjeździe, liczbie dni, 
ilości godzin i tematyce programu profilaktyczno-edukacyjnego oraz o prawidłowości 
wykonania usługi. Przedstawienie dokumentów, które nie spełnią w/w wymogu np. podanie 
tylko liczby bez wskazania konkretnych odbiorów usługi ocenione zostanie na O punktów. 

Dla części ..11" zamówienia 
1) Cena „C" brutto za całość przedmiotu zamówienia - 5{)Vo 
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej 
wzoru: 
P - łączna ocena oferty 

najniższa oferowana cena 
P - X 100 pkt. X 50% 

cena badanej oferty 
2) doświadczenie (D) w organizacji co najmniej 10 dniowych wyjazdów z grupowym 

programem socjoterapeutycznym dła grupy co najmniej 20 dzieci lub młodzieży w 
latach 2018-2020 - 10 pkt. 

- 1 wyjazd - 2 pkt. 
- 2 wyjazdy - 4 pkt. 
- 3 wyjazdy - 6 pkt. 
- 4 wyjazdy - 8 pkt. 
- 5 wyjazdów - 10 pkt. 

Za każdy zorganizowany wyjazd Oferent otrzyma 2 pkt. Maksymalna liczba punktów - 10. 
Wskazanie większej liczby wyjazdów oznacza przyznanie maksymalnej liczby punktów, tj. 
10. 

Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie Załącznika nr 6 do SWZ wraz z 
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi. Przedstawione dokumenty mają 

15 



s Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

pramuie 

łódzkie 
Unia Europejska 

Europejski Fundusz Społeczny 

zawierać informację o liczbie dzieci lub młodzieży uczestnicząc) ch w w)'je7dzie, liczbie dni, 
ilości godzin i tematyce programu profilaktyczno-edukacyjnego oraz o prawidłowości 
wykonania usługi. Przedstawienie dokumentów, które nie spełnią w/w wymogu np. podanie 
tylko liczby bez wskazania konkretnych odbiorów usługi ocenione zostanie na O punktów. 

3) Krjterium położenia i wyposażenia (W) - 30 pkt.: 

Wymagania dodatkowe Możliwa do uzyskania 
liczba pkt. 

Odległość obiektu od morza - odległość mierzona będzie 
trasą pieszą wg „Google maps" na stronie internetowej: 
httDs://www.20oele.pl/maps od obiektu do czynneeo 
wejścia na plażę. 
Maksymalna dopuszczalna odległość obiektu od morza to 
lOOOm. 

W l 

do 500m- lOpkt 
501m-600m --7 pkt 
601m- 800m-4pkt 
801m- lOOOm-Opkt 

Obiekt posiada basen kryty W2 TAK - 10 pkt; N I E - 0 pkt 
Rejs statkiem po morzu (ok. 40 min.) W3 TAK - 10 pkt; N I E - 0 pkt 

Liczba punktów w tym kryterium będzie liczona poprzez zsumowanie wszystkich 
składowych. 
Przez wpisanie „NIE" przez Wykonawcę lub pozostawienie pustego miejsca w formularzu 
oferty, oferta otrzyma O punktów w zakresie odpowiedniej części tego kryterium. 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + S + D + W, gdzie: 
5" - suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny 

ofert; 
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
3. Za naikorz\'stnieiszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną 

liczbę punktów. 
a) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która olrz)'mała najwyższą ocenę w 
kryterium o najwyższej wadze (kryterium cena). 

b) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 

c) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o któiym mowa w pkt. b, 
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

d) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów 
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wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przez wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty. 

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do uniewtiżnienia 
postępowania. 

X V I I . INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH J A K I E MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO W Y B O R Z E O F E R T Y W C E L U ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 
art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przeslćine przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

2. Zamawiający może zawTzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorz\'stniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
które stanowią Załączniki nr 4a i 4b do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 
wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią 
Zamawiającemu umowę, regulującą współpracę tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

X V I I L POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ I PRZYSŁUGUJĄCYCH 

w SWZ. 
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WYKONAWCY 
1. Środki ochrony prawnej prz)'sługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na niezgodą z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, 
podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 
postanowienia umowy, na zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w tbrmie pisemnej albo w 
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale I X 
„Środki ochrony prawnej" Pzp. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U E L 119 z 
04.05.2016, str 1 z póżn. zm.), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu, e-mail; patrycja.gfgjcuwpowiatlowicki.pl 

3) Zamawiający nie działa przez administratora danych osobowych; 
4) dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z Postępowaniem PCPR. V.26.1.2.RP.2021 pn. zorganizowanie i 
przeprowadzenie dwóch wyjazdów z programami profilaktyczno-edukacyjnymi 
zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa I X , Działanie IX.2, Poddziałanie 1X.2.1; 

5) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa; 

6) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia 
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zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia 
niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z 
postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędz)' Zamawiającym a 
właściwym organem; 

7) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio 
Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udziełenie 
zamówienia publicznego; 

8) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany; 

9) zgodnie z RODO przysługuje wykonawcy: 
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umo\\y w zakresie niezgodnym z 
Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naaiszać integralności protokołu 
oraz jego załączników, 

- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - prawo do ograniczenia przetwarzania nie 
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fiz>cznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego, 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

10) zgodnie z RODO Wykonawcy nie przysługuje: 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, 
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, po złożeniu oferty, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
- prawo do usunięcia danych osobowych. 
11) Zamawiający nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Załączniki do SWZ: 
1. Szczegółowy opis świadczonej usługi - załącznik nr 1 
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 
3. Oświadczenie załącznik nr 3 
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4. Wzór umowy (odpowiednio do każdej części zamówienia) - załącznik nr 4a i 4b 
5. Oświadczenie - załącznik nr 5 
6. Wykaz usług - kryteria oceny ofert - załącznik nr 6 

Zatwierdzam 
Marcin Pluta 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
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