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ZAPYTANIE OFERTOWE NR PC.361.112019 

ZGODNIE Z ZASAKUKONKURENCYJNORCI 

WI.ĄDCZENIE USŁUG SPECJALISTY D-t OPIEKI PRAWNEJ 

W RAM ekCIO PROIEKTU 

„SAMODZIELNIE (NIE SAMEMU) — WSPIERANIE 006B 

NIMIKNOSPRAWNORGLĄ  W POWIECIE. TUCHOLSICEVI" 

I. Powiat Tocholsktinomatowe demon Pomocy Rodzinie w Tueholi mlewa zapytanie 

RfelIIRI°RnaDimt21adlP  aSitig Pra%Yeb w proldwie „Samodzielnie (nie samemu) — 

wspieranie osób z niepelaosnrawnoacią  w Imwiecle tacholskim", realizowanego w ramach 

Dziodama 4.1 Innowacja Spikczne Programu Oparasyjnego Wiedza Mukaaja Rozwój, 

zwanego dalej projektem. Prejekl realit0Wany jest W parmastkoin Powiatu 

TacholskiegoDowiamwego Centrali] Pomną' Rodzinie w Talion (palna wiodący) z 

KujakoskóKomorskirn Chroalkma Doradztwa Ranionego w ~kawie, Polskim 

Stowarmszeniem na Rzecz OstSb Nierelnespeounacią  Inodektuadn4 Kolo w Chejnicach 

orz Stoxarryszcnien2 Rodziców Dzleci 0pecjalnej Troski w flakon. 

2. Zamakoiujipsy: 

Pomiar Tuebaskelockwiatowe Centrum Pornom RodzInie w dudlali 

Ul. Pocztowa 7 

89-500 Tudiola 

Tel. 052 559 20 18 

Mail parhachelaiKkoop.pl  

Adres ottony akmelowei; kaw kodokertusholupl 

Osoba  bcatabliSca ZinsiVialaagO: Anna Toby. 

ODMO wymeueona do kontaktów W mamle =115 a: PLECIllySlaW dymarski, TUI. 

012 51920 10. 
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I. Poswpowunie ule jest podzidonc na części. 

Pmedrnio, Zanid.WWWIS — WWWWWS usług polegającej na Pełnieniu t StY 

d.S. opieki prawnej w ramach projektu Szczególomy s przedmiotu zmiÓwitiia stwiowi 

zalucznik to I do zapytania ofedowego. 

5 Nie dopuszcza sic sldadania ofert warionlowyen 

Kod CINt; 79111000-5 Udupi w zakresie dosadna pranncgo 

Zmówienie dotyczy usług spokcznych. 

Okres redizacji udam; od dnia zawycia umowy do 51.012022 r. (Zamawiaj/62 zadrzew 

sobie mowo do zmiany INgotc, realizacji lwowy). 

8.Warunki udzialu w postspessaum. 

I) uprasmicnie do wykonywania °kret 'onej dzIalalności lub cowności: posiadanie 

odpossiminieb kwalifikacji do świadczenia szlup prawnych zgodnie z szczegółowymi 

warmdcand zamówienia. 

SVWdW i dOdWiS107WdS — Wmawiający uzna Wanmck za spotniony, Nisch wykonawca 

zykeze, W posiada co najnmicj tbsuktnie doświadczenie 72wodewe w zakresie świadczenia 

who ~zych 

ISWWi WdZell I ein spehdania marudzi budzie °Wiech:mam Wykonawcy, zgodnie W WZorem 

o ącym załąQzik nr 2a do zapytania ofertowego. 

monzega sobie prawo do Żądania od Wykonawcy, którego Nędz zostanie 

jkorzystaiejszt, przcdstassimia sussownyob dokumentów. wystawlooycli przez 

mający usługi, potwierdzających W sposób jednoznaczny spełnienie WHISSISS. 

o AiÓry211 mowa wytej. 

potencjał  'technu-wy —Zamassiajwy nie stawia warunków w tym wkreslo 

osoby zdolne do wykonania wiekuje— Wmawiający uzna svarunek za spełniony, jotek 

Wykonassza ssókaW, to dysponuje lub WWW dysponował  Mw US0d4 WOSiSISdąCą  

kwahlikaeję  do wykonywania usług Nawowi, kutra posiada, 

szyksmalcenie: wyższe preferowane kierunki—prawo. administracja, 

- dośw.adczedu min. 2 lata zatrudnienia w jednostce wspierającej osoby niepeluosprassne_ 

wYkmmiac obowiązki zwiumns m wspieraniem osób rdepelnooprowsob. 

Potwierdzeniem spełniania warunku bedzi e obsdadczeole Wykonawcy, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym zakuwnik nr W clo zapylania olknowęgo. 

damessiejacy zoślrzega sobie prawo slo Podania od Wykonawcy, Nono oferta zostanie 
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utną  za najkorzystniejszą, prztstanicnia stosownst Pokumento w tym wystawionych 

przez podmiot zlecający ustni, potwienizająted w sposób jotoznarzt alstianie 

wrzasku, o których mowa wytj. 

10 W postępowaniu °fenowym ni o mogą  OM that 

1) oferenci, którzy są  postoi osobowo lub Motta z Zamataitym. Przta powiązania 

'pytlowe lub osobowe rozumie się  wzajemne postania między lemaniającym lub 

osobami upoważnionymi do t trzia zoboxiat Windenie Zamaniającenc lub osobami 

volconth gonni w jego imieniu czynnrzci ZWIMMIle z pi ygotowani= i przeprowadzeniem 

proostry wybontykonawcy a notesowo, polent= trz gólniti rrz 

uctiniczeniu w stojak° essplAnt sollki cywilnej lub spółki osobowej, 

posiadaniu co najmniej 10 udziałem lub akcji, 

petitu tunkon tont ortu nadzorczego lub Parztrztect,  prokurenta, 

pehromocni ka 

pozostawaniu w zwitku matfisldms w stosunku pokrewieństwa hes possinotto 

W linii prostej rodowitym drugiego stopnia lub powinowactwa druoto stopnia w linii 

bocznej lub w narzutu przysposobienia, opieki lub takt 

2) olhont krzt wciągu ostatnich 3 lat przol wszczęciem pompownia: 

tett Zenrawlatemu szkodę  przez to Że nie wykonnli lub nieoleiste thonah 

zobowiązanie chyba. Że byt to następstwem Otworz. 77 które Oferent nie pont 

ot5owieelhrze ok 

uchy/ iii się  od podpisania uniom z Zostającym, pomimo wyboru ich trzy. 

3) pracownicy r artnent projet zatrudnieni na [odstawie mnot O  Prut Miano lub 

II. Kryteria oceny oft, 

I) Cena (w polskich zlotych)— Wat kolegium 100% -100 omktów 

12. Koteriom ceny: 

Cone naintzei oferty x MON 

Cena oferty hulanej 

Nutacja będzie przyznawana t podstawie ceny pa oJJ.in reaL]zacjf ust trzeszczanej 

przez Oferenta W fom)ularzu ofertowym, tego noser SIM-1MM załącznik nr 2do Zapylenia 

oferent 

Id fet nic mata wyte olchy nal kornyhtejSZej 7. MMMI na ar, rz dwie lub vOccej olch 

Przetlenie luki sam bilans kryteriów oczny ofert Potniejący sroWid tych at wybicia 
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ofertę  z najnizazą  cena. W przypadku, gśly ze hmględu na taką  samą  ceną  nic można (tokowo 

walloru oferty najkorzystniejsze Zamawiający zaprosi wykonawców. których oferpt zestal)) 

tiMovolej ocenione do zlodzenia ofcd dodatkowych. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty: 

I) tido olbrW mad odProld"8  treści nbliejszchto zapylania ofertowego: 

ż) oferta powinna być  3(cm-lutowam w języku polskim, przygotowana w sposób Nowin:laty, 

czydelny i kompletny na wzorze wintarbrm w Załączniku nr 2; 

Wykonawca może przed upływem tenninn Wkulania ofert zmianie luh wycofał  ofertę. 

Wykonawca poda kwot; olbrly w polskich Antybi (PLN). Wszelkie rozliczenia nuodey 

Zyunewiejącym, a Wykonawcą  dokonywane będą  w dopeh polaldch (PLN); 

Wykonawca Proponując ccne oferty peovinien wziąć  pod uwagę  wszelkie koszty, Now 

nogą  pewsuió w ramach realizacji zamówienia szczególnie koszty związane z dojazdem 

do miejsc realizacji zamówienia. ZomawiajNY ele będnle  refundował  WYkonnued 

zwiększonych Niezdar wykonania zamówienia; 

Wykellawoo ponosi wszelkie koszty Nlaane Naiwne przygotowaniem J zloteniem 

oferty, nieulowie od wyniku postępowania. Zamawiający nie *ad zE kobity 

poniesione przez Wykonawcę  w zw[Ezku z przygolowFnin i złożeniem oferty; 

na prawidloxo przygotowaną  ofertę  składają  się  następujące dokumenty (czytelnie 

wypełniony pismem ręcznym lub komputerowem i podpisany proce osobo wprezenMjącą  

oferenta); 

a) formularz oferty WalącznW  niż  do niniejszego zapytania ofertowego); 

h) odwiadczenie dotyczące opchania warunków utlejaln w postępowaniu (załącznik nr ;a do 

mniejszege maPylenia ofertmatego): 

c) oferta oraz wszystkie oilwiaditwaia i dokumenty. www dyn podpisane aseidnosPasnie 

PI7CZ wykonawcę  I"b osok/osoby, °eli do reprezentowania wykonawcy upouraNdone 

dwie lub więcej osób) upełnomocnione do reprezentowtaba wykonawcy i zaciągania 

W jego imieniu zob yqztń. LgOdllie Wódą  dokumentu olereslającego skali prawy 

wykonawcy lub [macią  załączonego do oferty pelnemomietwa, w sposób umeMiociaimy 

identyNkaele Pednialliderno/ 

rl.) jeśli dotyczy: pelnamocnif tWe eS15b podpisujących ofedę  do reprezentowania wykonawcy 

oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań  mw beznetednio admilud Z dokumentów 

doleczonych do °tędy. Omoczą  lo, że jeżeli pelnowocaictwo takie nie wynika wprost 

z dokumentu shvierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) 
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to do oferty należy dołączył mimo kopię  porno 

pośsvinticzono noinriolum 

wzory dokunentów dobąegonych slo nmicrszego zapytania powinny zostać  wypełnione 

przez wokonando dołączone do oferty bądź  też  przypotowtme pat7 wykonawcę  

w formo zgodnejz mnictsmin zapytaniem. 

9) we wszystkich przypoilkooh, gdzie jest mowa o picerollkach. /omawiający domiszcza 

złożenie czytelnego wpisu o troki pmcioei zawierającego co najmniej omoczenie 

norowfunienia i nazwiska i adresu wykonawcy. 

Ofertę  należy skradną. 

a) w formie pisemnej, w zonikoiclej kopcicie opatrzonH dopisk ,Odpouvitudi Il nrill 

ofcdowe nr PC.361.11 2019: 

I) osobiśde, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodanie w duclioli, ud Pocztowa 7, 

tr9-500 IthQla. POIcój n09  (godziny °domin urzodu-  poniedziałek 7.30 - I63R wtorek-

ezusadek 7.30 - 11.30 piątek 7.30 - 14.10. sobota i dni ustawowo wolne od pracy 

niemym:ic) 

d) drOgą  ExZttruoą  na adres; P0»i/ILOWC Czarom-i Pomocy Rodzinie w Tuoholi, ul. Poonowa 

7, S9-5130 Tuclichar 

lub 

3) elektronie/26e na adres; pcpdoclailaągusp.pl. 

O zachowaniu terminu decydujc data i godzina wpływu do Pomawiającego. 

SzCzogiśloszy nikim malizack przędmiotu &umówienia, w tym vcanudd Pralnych zmian 

umowy zawartej w wyniku pootopowanla n udzielenie zamówicnia.okreslone Sa w załączniku 

nr 3 do zapytania ofertosvego. 

Zmną- monis dodatkowe lub uoupolniattpół  ;omawiający nic procy/Moje możliwość  

udzielenia swykonnwoy wybranemu igthinie z zasadą  konkurcncw ności, w okresie 3 lat od 

udzielenia zmrowienia podstawowego, przewidzianuch w zapylaniu ofertom zomówien na 

ruhrą', polegające na powtórzeniu podobnych uslug na tych samych wanudimb, w zakresie 

50% maksymalnej wartości powymizego zamówienia. 

lg. Zoanawiający odrzuci Diodą  Wykonawcy w przyPadról, gobi: 

I) wykonawca nie elom wYjnin i e( w wyznaczonym terminiy lub zloZone wyjaśnienia bślIP 

rderuystarczająCe, 
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2) wykonawca nie uzupełni dokumentów Wwyznuezonyin terminie, 

3) tlen oferty jest nienudna z tlenia knIrzeril 

4) oferta kawina błąd w oblicseniu ceny 

5) wykonawca ?leni kiecę] nizinną  oferto. 

ed jer] 710żellie stanowi czym nieuczciwo konkureocji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkunneji, 

7) jest niezgodna n obowiękrzjącyml przepisaną  prawu, 

P) jest niekomplena (tę. brak zalaczninw, brak pndpisów na zrzącznikach, brak 

kompletnych danych w zaltreznikaek), 

9) jeżeli wancrin Mikerzystniejszej oferty przekroczy kwotę  juka ZumnoriająCY Wilnem 

przeznaczył  na realikację  zaniemienia 

W. nakostnie rzformarze drzwiowo postępowania: 

pinda powinna by ż  sporzędkorm wg WZON stanowiącego Zolsomik nr 3. 

oferta powinna być  sporządzona w sposób OfineltlY w łrzYku pelsk[ni W hrLnie pisemnej. 

ofcw WRIZ ZI: wszysilimi ealposurikarzi powinna być  trwale mirza. 

Wykonawca mon klene tylko jedną  orznę. Zleżenie wietrzej liczby ofert lub oferty 

kawierancej alternatywę  spowoduje oclimennin wszystkich ofert rzekanych przez danego 

Wykonane. 

5)111[Cńy ZIOtle. N terminie, niekompletne lub zawierające Wedy mc bolą  ronpanywane. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie kenty taiLlLalle 2. wygniewaniem i. klonniem oferty. 

7) Zornawiajny nie otrzowiada la koszty poniesione przez Oferenta w ZWI/ILkIl 

przygolovaniem i zleżeniem ateny 

g) okres związania z oferty mani 15 dni od dnia uplywn ternilnu składania ofert 

Zamawiający narzega sobie prawo do unlessiażnienla postępowania na każdynnego etapie 

bez podaniaprzyczyn, 

ZoIntlWikilkIVY ustrzegą  Sobie prawo do wary treści kopyrzfitr ofertowego, w tym 

znany terminu składania ofert Wszystkie zmiany zostaną  zamieszczone na stronach 

internetowych wskazanych w niniejszam ogłoszeniu. Zamawinjny 16-66(.6y4 k^^iTi 

Skladafilla ofert n nas niezbędny do wprowadzenia zmian w efezach, jeżeli jest to konieczne 

Z uwarz na zakies wprowadzony eh Janion. 

II) Zanomiający dokera w ?lennych nfertack poprawy ncnovistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych, o czym poinformuje Wykonawcę.. 
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Pytania delYeala postępowan3a należy sidolce wpilącade poprzez poecie elektroniczną, 

na adres pelinuelmizaitippl. Pylenie alami: w imej [oma Mawianą  bez odpowiedzi. 

Zamawiajmy, w przypadał  gdy zloYona oferta będzie zmam& ad&  będzie 

niekompletna ba& balite budzie inne zastrzeżenia, ma prawo do wetwatda Wykonawcy do 

amPe1niellia lubtaianienia ocet oferty we WSICMMYIII Pr7C7  ZarrimaairMaga 

Zmnawiajacy ma także prawo cle ods&piciaa od tii&ntiania &Zamiany, w szetegtInaci w 

przypadku. g&  oferta pomagająca UnIrtilliCM1, nie będzie ofertą  która Mamula największą  

liczbę  prolitam w procesie oceny alan 

19) w ninidszym PC}SięPOWIlltill Wykonawcy nic przysapuje odwalanie od dayzji 

Zamawiającego w myś l prepisew ustawy P!~ zamówień  publiczna:1z 

15) Wszelka spory wnikajcee z niniejszego zapytania ofertowego romatrywane będą  przez 

Sąd lawszeelmy wlatitity jla minima siedziby Zametwaisego. 

Zarania do pani e autowego; 

I. Zaanimuk nr 1 Sziezególowy opis przedmiotu zamówienia. 

Zalatinik nr 2 Formularz ofertowy. 

Zaoczna nr 2a Oatiadezenie Wykonawcy. 

/Mącznik nr 3 Wzór ulminy o realizacje amanem& 
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