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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

  

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 

25-211 Kielce,  ul. Wrzosowa 44  

tel. 41/200-17-50, faks 41/200-17-60 

adres strony internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl  

adres e-mail: swietokrzyska@ohp.pl  

                                                                                    

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Wartość szacunkowa przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 

ust.8. 

Usługi objęte niniejszą specyfikacją stanowią usługi niepriorytetowe w rozumieniu 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu 

usług i charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. 2010 nr 12 poz. 68). 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla łącznej 

ilości 60 uczestników projektu: „Pomysł na siebie - YEI” w ramach programu „Gwarancje dla 

Młodzieży”, współfinansowanego z operacji „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z pismem Instytucji 

Zarządzającej nr DZF-82201-49-MZ/14 z dnia 7 lipca 2014 roku. 

 

Zajęcia z uczestnikami odbywać się będą w: 

- 13-1 Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie dla 20 osób – 2 grupy po 10 osób  

- 13-5 Hufcu Pracy w Końskich dla 10 osób – 1 grupa 10 osobowa  

- 13-1 Hufcu Pracy w Skarżysku Kamiennej dla 10 osób – 1 grupa 10 osobowa  

- 13-3 Hufcu Pracy w Kielcach dla 10 osób - 1 grupa 10 osobowa  

- Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach dla 10 osób - 1 grupa 10 osobowa.  

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z poniższych części: 

Część I: Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu Pomysł 

na Siebie – YEI prowadzone w 13-1 Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie – grupa 

pierwsza 
Część II: Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu 

Pomysł na Siebie – YEI prowadzone w 13-1 Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie – 

grupa druga 
Część III: Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu 

Pomysł na Siebie – YEI prowadzone w 13-5 Hufcu Pracy w Końskich  

Część IV: Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu 

Pomysł na Siebie – YEI prowadzone w 13-1 Hufcu Pracy w Skarżysku Kamiennej  

Część V: Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu Pomysł 

na Siebie – YEI prowadzone w 13-3 Hufcu Pracy w Kielcach  

Część VI: Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu 

Pomysł – YEI na Siebie prowadzone w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach  

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/
mailto:swietokrzyska@ohp.pl


 

 

Godzina wsparcia obejmuje 45 minut zajęć oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. 

 

Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – ogółem dla 6 grup 10 osobowych  

w wymiarze 10 godzin na grupę – wsparcie ma polegać na wzmocnieniu kompetencji 

społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach 

treningu należy przeprowadzić zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Podczas zajęć młodzież nauczy się jak samemu radzić 

sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych i gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. 

Beneficjenci projektu będą uczestniczyli w symulacji rozwiązywania hipotetycznych 

problemów, z którymi mogliby się zetknąć: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena, 

odrzucenie itp. 

Indywidualne wsparcie psychologiczne – ogółem dla 60 osób w wymiarze średnio 5 

godziny na osobę – ma na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych 

problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i 

agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach 

interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych 

działań.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób, korzystających z 

indywidualnego wsparcia psychologicznego bez konsekwencji finansowych w razie braku 

naboru zamierzonej liczby osób. 

Po zakończeniu zajęć indywidualnych Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia 

indywidualnej opinii o uczestnikach. Opinia ma być sporządzona w oparciu o minimum dwa 

testy osobowości, np. Eysencka, Wechslera. Opinię należy przekazać uczestnikowi projektu 

oraz Koordynatorowi Wojewódzkiemu Projektu. 

Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł magistra 

psychologii oraz minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu kopię dyplomu osoby prowadzącej wsparcie, poświadczonego za 

zgodność z oryginałem. 

Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega sobie, że na każdą grupę musi 

przypadać jedna osoba prowadząca zajęcia. Wynika to z tego, że zajęcia w grupach mogą być 

ustalane w jednym terminie (równolegle), w związku z tym jeden psycholog nie może 

prowadzić zajęć w dwóch grupach jednocześnie. 

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi zapewnić po jednej 

osobie prowadzącej zajęcia psychologiczne na grupę. 

Zajęcia muszą być realizowane w terminach uzgodnionych z koordynatorem projektu, wg 

ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu, w dni powszednie (poniedziałek – sobota), 

w godzinach od 8:00 do 20:00.  

Zajęcia będą odbywały się na terenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego: 

13-1 Środowiskowy Hufiec Pracy Jędrzejów, ul. Przemysłowa 9d 

13-5 Hufiec Pracy Końskie, ul. Staszica 2 

13-1 Hufiec Pracy Skarżysko Kamienna, Pl. Floriański 1 

13-3 Hufiec Pracy Kielce, ul. Wrzosowa 44 (Zamawiający zastrzega sobie zmianę lokalizacji 

odbywania zajęć na terenie miasta Kielce) 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, ul. Hutnicza 10. 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada zgodnie z obowiązującym prawem należyte kompetencje, 

uprawnienia, przygotowanie zawodowe oraz dołoży należytej staranności w celu wykonania 

przedmiotu umowy. Za powyższe czynności Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność. 



 

W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe zajęcia 

zostaną przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, nie później niż do 10 dni od 

planowanej daty zajęć, które się nie odbyły. 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

-  przeprowadzić szkolenie zgodnie ze złożoną ofertą, wymaganiami i warunkami 

określonymi w przedmiocie zamówienia, 

- opracować i dołączyć szczegółowy program szkolenia (konspekty)  przed rozpoczęciem 

zajęć 

- dostarczyć uczestnikom niezbędne materiały ćwiczeniowe niezbędne do realizacji bieżących 

spotkań, 

- wpisywać na bieżąco tematykę zajęć do dziennika, dostarczonego przez opiekuna grupy lub 

koordynatora projektu  

- po zakończonych zajęciach przekazać zamawiającemu wystawioną opinię o uczestnikach 

- po zakończonych zajęciach wypełnić rozliczenie czasu pracy nauczyciela w projekcie 

Pomysł na Siebie oraz ewidencję godzin pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu rachunku lub faktury VAT.  

Wykonawca musi działać zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Z wybranym 

Wykonawcą zostanie podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Zleceniodawca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z 

realizowanym projektem, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji 

niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu 

dokumentów, tj. do 31 grudnia 2020 r. 

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po zakończeniu szkolenia i otrzymaniu rachunku/faktury 

- w ciągu 30 dni roboczych przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w rachunku, 

po wpływie na konto bankowe ŚWK OHP środków finansowych z rezerwy celowej budżetu 

państwa przekazanych przez Komendę Główną OHP. 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

IV. Termin i miejsce  realizacji zamówienia: 

 

Termin wykonania zamówienia:  październik 2014 - maj 2015 r. na terenie miast: Jędrzejów, 

Końskie, Skarżysko Kamienna, Kielce, Starachowice. 

W przypadku zajęć grupowych: do 15.12.2014 

W przypadku zajęć indywidualnych: do 31.05.2015 ( 2h/osobę – do 15.12.2014 r.; 3h/osobę – 

do 31.05.2015 r.) 

Dokładny termin prowadzenia zajęć będzie ustalony z Zamawiającym, wg harmonogramów 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania 

       tych warunków: 

 



 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 

ust. 1 ustawy PZP 

a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do   wykonania zamówienia, 

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w Załączniku NR 2 

- dodatkowo w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. b)  należy złożyć wykaz 

osób/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z którego wynika, ze 

posiadają tytuł magistra psychologii oraz minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z 

młodzieżą, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wymagane jest 

podanie co najmniej jednej osoby na grupę, spełniającej w/w wymagania– załącznik nr 4 

 

a)   nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy, ust.2 pkt. 1 

- w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

- złożenia oświadczenia wg wzoru określonego w Załączniku NR 2/A 

- załączenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.2 pkt.5 do oferty  

należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie  

wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej. 

 

2. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania 

określone w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym: 

a)  w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania  postępowaniu 

i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w 

ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 

uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób 

umożliwiający ich identyfikację.  

b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do 

oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie  

c)  w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1, wymagania te muszą 

być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie 



 

musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców) 

 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie 

załączonych do ofert  dokumentów, wg zasady: spełnia/ nie spełnia.  

VI. Wymagania dotyczące wadium 

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert:  

a) Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 

jedynie w celu sporządzenia oferty.  

b) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. 

c) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1. Oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony „Formularz ofertowy” – wg wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru – 

załącznik Nr 2 i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik Nr 2 A do 

SIWZ, 

c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru – załącznik Nr 2 B 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z  informacją 

na temat ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego (praca z młodzieżą – 

minimum 2 lata) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – 

załącznik nr 4  

e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na 

ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do 

oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału podpisane przez 

Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, 

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert / osoby fizyczne – kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za 

zgodność z oryginałem 

g) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 

występujących wspólnie, każdy Wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane 

w pkt „b”. 

Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana 

do oferty cenowej.  

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie 

oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału (oferta, oświadczenia) 

albo kserokopii (w przypadku pełnomocnictwa –tylko uwierzytelniona notarialnie) 



 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, na każdej stronie zawierającej treść, przez 

Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w 

dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku 

polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz 

tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez  

Wykonawcę. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.  

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu oraz 

poczty elektronicznej. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub mailem 

jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu, poczty elektronicznej 

Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.   

  

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Lucyna Brelska – Tel.: 41/200-17-53 

Sylwia Zubek    – Tel: 41/200-17-65. 

XI. Termin związania z ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert. 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. 

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony na:. Wybór specjalistów – psychologów do 

przeprowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć psychologicznych dla uczestników 

projektu Pomysł na Siebie – YEI w ………… - grupa …… Nie otwierać przed 09.10.2014 

godz.: 10:15. 



 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej wymagane jest aby koperta posiadała nazwę i 

adres Wykonawcy. 

 

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia. 

XIII. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Świętokrzyska Wojewódzka Komendanta OHP w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

sekretariat (pokój 110 - I piętro), w terminie do dnia  09.10.2014r. do godziny 10:00. 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 09.10.2014  o godzinie   10:15.

  

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego, o której mowa w pkt.1 SIWZ. 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 

Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

XV. Sposób obliczenia ceny oferty 

Oferta musi zawierać stawkę godzinową za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego, 

obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

W przypadku oferty złożonej przez osoby fizyczne, nie prowadzącej działalności 

gospodarczej, cena musi zawierać wszystkie koszty, między innymi takie jak: składki 

zdrowotne, składki emerytalno – rentowe w częściach obciążających Zamawiającego i 

Wykonawcę, podatki i inne składniki wynikające z przepisów prawa. 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku. 

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

 

XVI. Kryteria oceny ofert 

Oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

- ocena merytoryczna według kryterium: cena  

 

    cena minimalna 

Wartość punktowa ceny= ----------------------------------- X 100 

    cena oferty badanej 

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której projekt 

stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.  

 

XVII. Istotne postanowienia, umowy: 

Warunkiem podpisania umowy z wybranym Wykonawcą jest przedłożenie Zamawiającemu 



 

kopii dyplomu, potwierdzającego posiadanie tytułu magistra psychologii przez osobę 

prowadzącą wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu „Pomysł na siebie - YEI”. 

Projekt umowy stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 

W przypadku osoby fizycznej, od kwoty brutto wynagrodzenia zostaną potrącone pochodne 

od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

XVIII. Środki ochrony prawnej  

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustaw PZP zgodnie z działem VI. 

 

XIX. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

 

 Załącznik nr 1  - formularz oferty 

 Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy 

 Załącznik Nr 2 A – oświadczenie Wykonawcy 

 Załącznik Nr 2 B – oświadczenie Wykonawcy  

 Załącznik Nr 3 – projekt umowy 

 Załącznik nr 4 – wykaz osób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 
Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa: ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania  

 

umowy………………………………………………………………………………… 

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................    

 

Numer telefonu:  ......................................   

 

Numer faksu:  ......................................  

 

Numer NIP:   ................................................ 

 

 

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

 

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym  Nr: POA/271/27/2014 , prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego  na: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia 

psychologicznego  dla 60 (15-17 lat) uczestników  projektu „Pomysł na Siebie - YEI”  w ramach programu 

Gwarancje dla Młodzieży,  zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ: 

 

Część I: Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie (Jędrzejów, grupa pierwsza): 

Stawka godzinowa za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego wynosi: …………..zł 

  (słownie złotych : ………………………………………………………………..), 

Łączna kwota za przeprowadzenie wsparcia grupowego i indywidualnego  dla 10 uczestników projektu w 

Jędrzejowie : …………….zł brutto 

Cena = (10h x 1 grupa x stawka godzinowa) + (5h x 10 osób x stawka godzinowa) 

(słownie złotych:…………………………………………………………………..)  

Część II: Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie (Jędrzejów, grupa druga): 

Stawka godzinowa za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego wynosi: …………..zł 

  słownie złotych : ………………………………………………………………..), 

Łączna kwota za przeprowadzenie wsparcia grupowego i indywidualnego  dla 10 uczestników projektu w 

Jędrzejowie : …………….zł brutto 

Cena = (10h x 1 grupa x stawka godzinowa) + (5h x 10 osób x stawka godzinowa) 

(słownie złotych:…………………………………………………………………..)  

Część III: Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie (Końskie): 

Stawka godzinowa za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego wynosi: …………..zł 

  (słownie złotych : ………………………………………………………………..), 

Łączna kwota za przeprowadzenie wsparcia grupowego i indywidualnego  dla 10 uczestników projektu w 

Końskich : …………….zł brutto 

Cena = (10h x 1 grupa x stawka godzinowa) + (5h x 10 osób x stawka godzinowa) 

(słownie złotych:…………………………………………………………………..)  

Część IV: Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie (Skarżysko Kamienna): 



 

Stawka godzinowa za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego wynosi: …………..zł 

  (słownie złotych : ………………………………………………………………..), 

Łączna kwota za przeprowadzenie wsparcia grupowego i indywidualnego  dla 10 uczestników projektu w 

Skarżysku Kamiennej : …………….zł brutto 

Cena = (10h x 1 grupa x stawka godzinowa) + (5h x 10 osób x stawka godzinowa) 

(słownie złotych:…………………………………………………………………..)  

Część V: Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie (Kielce): 

Stawka godzinowa za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego wynosi: …………..zł 

  (słownie złotych : ………………………………………………………………..), 

Łączna kwota za przeprowadzenie wsparcia grupowego i indywidualnego  dla 10 uczestników projektu w 

Kielcach : …………….zł brutto 

Cena = (10h x 1 grupa x stawka godzinowa) + (5h x 10 osób x stawka godzinowa) 

Część VI: Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie (Starachowice): 

Stawka godzinowa za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego wynosi: …………..zł 

  (słownie złotych : ………………………………………………………………..), 

Łączna kwota za przeprowadzenie wsparcia grupowego i indywidualnego  dla 10 uczestników projektu w 

Starachowicach : …………….zł brutto 

Cena = (10h x 1 grupa x stawka godzinowa) + (5h x 10 osób x stawka godzinowa) 

 

(słownie złotych:…………………………………………………………………..)  

- oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie 

Wykonawca oraz w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie; 

- oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ; 

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 60 

dni od daty otwarcia ofert; 

- oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami opisanymi 

przez Zamawiającego w SIWZ; 

- oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

- oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy; 

-     oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i      

cała  oferta     składa się z .............  kartek 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

 

 

    ………………………………………………………. 

           (Miejscowość, data)                                                    (Podpis/y osoby/osób upoważnionych 

        do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 



 

  U M O W A   NR         … /2014 

 

zawarta dnia ……...2014r. w Kielcach, dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, finansowana na podstawie projektu 

„Pomysł na Siebie– YEI”, w ramach Gwarancji dla Młodzieży, operacji wspieranej jako 

„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej nr DZF-82201-49-MZ/14 z dnia 7 lipca 

2014 roku, 

pomiędzy:  

Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,  

z siedzibą : w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

NIP: 657-21-04-695;  Regon: 001036796 

reprezentowaną przez: 

Jerzego Górskiego – Wojewódzkiego Komendanta OHP 

zwanego dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………… 

NIP:  ……………………. Regon: ……………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego 

wsparcia psychologicznego dla … (15-16/16-17 lat) uczestników projektu „Pomysł na Siebie 

– YEI” w ramach Gwarancji dla Młodzieży, operacji wspieranej jako „Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

§ 2 

 

1. Wsparcie psychologiczne obejmować będzie 10 godzin na grupę 10 osobową oraz 5 

godzin na każdego uczestnika projektu „Pomysł na Siebie– YEI” 

2. Osoba prowadząca wsparcie psychologiczne: ……………………………………. 

       3 .  Wsparcie  prowadzone będzie na terenie jednostki ŚWK OHP realizujących projekt: 

………………………… dla… ………………………………………. 

4. Termin  wsparcia indywidualnego: od ……..2014 r. do 31.05.2015 r. 

Termin wsparcia grupowego: od ………..2014 r. do 15.12.2014 r. 

       5. Lista uczestników przedstawiona zostanie Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. 

6. Liczba uczestników może zmniejszyć się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

7. Wsparcie psychologiczne musi być przeprowadzone w terminach zgodnych z 

harmonogramem realizowanych zajęć, sporządzonego przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe 

zajęcia zostaną  przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, jednak nie później 

niż 10 dni od  planowanej daty zajęć, które się nie odbyły.    

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które wykonywać będą zamówienie  posiadają 

zgodnie z obowiązującym prawem należyte kompetencje, uprawnienia, przygotowanie 



 

zawodowe oraz dołożą należytej staranności w celu wykonania przedmiotu umowy. 

Za powyższe czynności Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność.  

 

§ 4 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia grupowego i indywidualnego 

wsparcia psychologicznego dla …. osób, uczestników projektu w ……….za kwotę  

……………  zł brutto (słownie: ……………..)  

2. Podstawą zapłaty za przeprowadzenie wsparcia będzie wystawiona przez Wykonawcę 

Faktura/rachunek. 

3. Zapłata za fakturę/rachunek nastąpi w ciągu 30 dni przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane w rachunku – po wpływie na konto bankowe ŚWK OHP 

środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanych przez 

Komendę Główną OHP i po wykonaniu umowy. 

4. Rozliczenie finansowe za szkolenie zostanie dokonane po zakończeniu zajęć 

zrealizowanych zgodnie z harmonogramem oraz podpisaniu protokołu odbioru usługi. 

§ 5 

 

Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w kwestiach dotyczących wykonywania 

umowy będzie Pani Lucyna Brelska. 

Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach dotyczących wykonania umowy 

będzie ……………………… 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku nie pozyskania uczestników 

kursu do udziału w Projekcie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie zrealizował 

którychkolwiek zajęć w terminie podanym w harmonogramie. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający  może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary 

umownej w wysokości 5 % wartości całego zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach cywilnych, o ile szkoda wyrządzona przez Wykonawcę  nie została 

pokryta przez naliczone kary umowne.  

 

§ 7 

 

Wykonawca nie może zlecić tj.  przenieść obowiązku przeprowadzenia szkoleń osobom  

trzecim. 

§ 8 

 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, do których 

będzie miał dostęp przy realizacji umowy. 

 

§ 9 

 

W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają postanowienia Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  



 

 

§ 10 

 

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym dla jego rozpoznania będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

 

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta  

Wykonawcy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

       Zamawiający:      Wykonawca: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Załącznik Nr 2 
…………………………………………. 

        (pieczęć Wykonawcy)                                  ……………………..dn. ……………………… 

 

        

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

spełniam warunki:  

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

......................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2A 
  ………………………………………… 

 (pieczęć Wykonawcy)                              …..………………dnia…………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.               

                                           

                                                                           …..……………………………….. 
                                                                         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

    
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

…………………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 

 
WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

 
Imię i nazwisko osoby 

realizującej przedmiot 

zamówienia 

Wykształcenie Doświadczenie w pracy 

z młodzieżą 

(w latach) 

Podstawa do 

dysponowania daną 

osobą*** 

 

    

    

    

    

 

***wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do 

realizacji zamówienia (np. osobiście, pracownik wykonawcy, na podstawie umowy cywilno-prawnej, potencjał 

podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp itp.) 

 

 

 

 

 

…………………, dn. ………………………  …………………………………. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis 

pełnomocnika wykonawców) 

 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba realizująca przedmiot zamówienia posiada 

dyplom magistra psychologii i ma minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2B 

 

 …………………………………………                                              ……………………, dnia ………… 
 (pieczęć Wykonawcy)                     

 

 

 

Informacja o  braku przynależności do grupy kapitałowej / 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego i indywidualnego 

wsparcia psychologicznego dla 60 uczestników projektu „Pomysł na Sienie – YEI” w ramach 

Gwarancji dla Młodzieży”: 

1. Informuję, że należę / nie należę * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ** 

 

 

LP 

 

 Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby      

1.                                                                                                             

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………….. 
                                                                           (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

**Tabelę należy wypełnić, jeśli Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej 

 


