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Gliwice, OS.10.2020r. 

Zapytanie ofertowe nr 7 /RPOWSL/2020 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach ogłasza wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu dotyczącym 
zapewnienia usług „Superwizja w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny" realizowanych 
w ramach projektu „ Wspieramy-Wzmacnniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 
w Gliwicach." Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT -Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach ( 
ul. Sikorskiego 134 (piętro Ili) 
44-103 Gliwice 
e-mail: cpz@cpz.gliwice.eu 
telefon: 32/ 335-41-37 

sekretariat - pok. nr 329 

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: 

Magdalena Fornal - koordynator projektu 

nr tel. 606 107 576 

e-mail: fornal_m@cpz.gliwice.eu 

li. Tryb udzielenia zamówienie: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z „Zasadą Konkurencyjności" 
( 

opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020" oraz „Zarządzeniem Organizacyjnym nr 16/2018/CPZ 
p.o. Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach z dnia 27.09.2018r. 
w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty, od której 
stosuje się przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych w Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach" poprzez: 

a. umieszczenie zapytania ofertowego na stronach internetowych: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

cpz.bip2.gliwice.eu 
b. zebranie i ocenę złożonych ofert; 
c. wybór Wykonawcy; 
d. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania; 
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e. poinformowanie Oferentów o wynikach przeprowadzonego postępowania oraz 
umieszczenie tej informacji na stronach internetowych: 

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

- cpz.bip2.gliwice.eu 

Ili. Przedmiot zamówienia: 

Usługa „Superwizja w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny", realizowana 
w ramach projektu Wspieramy - Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy 
zastępczej w Gliwicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych 
i zdrowotnych - ZIT -Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020). 

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa; 

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakres świadczonych usług: 
prowadzenie średnio 15 godzin m1es1ęcznie usługi superwizji indywidualnej 
i grupowej dla Uczestników projektu (opiekunowie zastępczy i pracownicy CPZiWR 
świadczący usługi społeczne w środowisku lokalnym); 

- udzielenie informacji osobom upoważnionym do monitorowania przebiegu działań 
w projekcie, także w trakcie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych; 

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z wykonaniem zleconego 
zadania. 

2. Okres świadczenia usług: październik 2020r. - luty 2022r. (od dnia podpisania umowy, 
dokładne dni i godziny spotkań indywidualnych i grupowych będą ustalane w czasie 
trwania umowy, zgodnie z preferencjami i zapotrzebowaniem uczestników projektu, 
grafikiem spotkań zajęć oraz dostępnością Wykonawcy usługi). 

3. Miejsce świadczenia usług: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, 
( ul. Sikorskiego 134 Gliwice, Ili piętro 

4. Forma współpracy (zatrudnienia): umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną lub 
podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. W ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy posiadają następujące kwalifikacje lub dysponują personelem posiadającym 
następujące kwalifikacje: 
a) Wymagania kwalifikacyjne (warunki od ppkt i do ppkt ii należy spełnić łącznie): 

i. Wyższe wykształcenie 
ii. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji w systemie pomocy 

społecznej/ pieczy zastępczej i wspierania rodziny. 
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i. 
b) Wymagane dokumenty: 

Wypełniony i podpisany wzór druku cenowego stanowiący załącznik nr 1. 
ii. CV kandydata/kandydatki. 
iii. l<opie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie 

kandydat/kandydatka, czy spełnia warunki wskazane przez CPZiWR do aplikowania 
na wskazane stanowisko. 

iv. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadanie 
pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
załącznik nr 2. 

2. Zamawiający zweryfikuje doświadczenie zawodowe Oferenta na podstawie przedłożonych 
dokumentów. 

VI. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 
( 1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) innych niż wyżej wymienionych powiązań z Zamawiającym, które mogą mieć wpływ na 
naruszenie zasady konkurencyjności. 

( W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt 1 
zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. Należy do niej załączyć: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), 

b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osoby, która będzie wykonywać 
usługi w ramach udzielonego zamówienia, 

c) CV i oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu superwizji, dotyczący 
osoby, która będzie wykonywać usługi w ramach udzielonego zamówienia. 
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2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie 
drukowanymi literami. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, powinna 
zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta. W przypadku ofert składanych 
przez osoby prawne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz powinna być opatrzona 
pieczęcią firmową oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta. 

3. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę zegarową usługi superwizji wyrażoną w złotych 
polskich w kwocie brutto, zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku (z wyszczególnieniem 
podatku VAT w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). 

4. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem opłat, 
podatków, dojazdów. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających. 

6. Każdy Oferent może złożyć tylko 1 ofertę. 

VIII. Forma i termin złożenia ofert: 

1. Ofertę przygotowaną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
wraz z pozostałymi załącznikami w wersji elektronicznej (skan oryginalnych dokumentów 
w formacie: pdf lub jpg lub png) należy przesłać na adres email: fornal_m@cpz.gliwice.eu 

2. Oferty drogą elektroniczną należy składać do dnia 13.10.2020 roku, do godziny 23.59. 

3. W tytule maila zawierającego ofertę należy wpisać numer zapytania ofertowego 
tj. 7 /RPOWSL/2020. 

4. Ofertę przygotowaną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
wraz z pozostałymi załącznikami w wersji papierowej należy przestać pocztą w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 7/RPOWSL/2020 na adres: 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach 

ul. Sikorskiego 134 44-103 Gliwice (lllp.) 

5. Oferty w wersji papierowej należy dostarczyć do Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134 44-103 Gliwice do dnia 13.10.2019 - liczy się data 
wpływu. Ze względów organizacyjnych, zwłaszcza ruchomych godzin otwarcia Centrum 
preferowaną formą nadsyłania ofert jest droga elektroniczna. 

IX. Kryteria oceny ofert: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące wagi punktowe/ 
procentowe: 

a) kryterium ceny: waga procentowa - 40%, maksymalna liczba punktów - 40, 
b) kryterium posiadanego doświadczenia zawodowego: waga procentowa - 60%, 

maksymalna liczba punktów - 60. 

2. Punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów będą przyznawane według wzoru: 
a) kryterium ceny: CENA (C) = (Cmin/Cof) x 40 

gdzie: 
- Cmin to najniższa cena brutto spośród wszystkich rozpatrywanych ofert, 
- Cof to zaoferowana centa brutto rozpatrywanej oferty, 
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- C to maksymalna liczba punktów przyznanych za cenę brutto dla rozpatrywanej 
oferty; 

b) kryterium posiadanego doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji 
zlecenia: 

- od 2 do 3 lat doświadczenie w prowadzeniu superwizji w systemie pomocy 
społecznej/ pieczy zastępczej i wspierania rodziny - 10 pkt, 

- od 3 do 5 lat doświadczenie w prowadzeniu superwizji w systemie pomocy 
społecznej/ pieczy zastępczej i wspierania rodziny - 20 pkt, 

- powyżej 5 lat - 30 pkt. 

3. Suma przyznanych punktów będzie wyliczona według wzoru: 

S=C+D 
gdzie: 
- Sto suma uzyskanych punktów, 

( - C to punkty przyznane za oferowaną cenę brutto za wykonanie zlecenia w PLN, 
- D to punkty przyznane za doświadczenie. 

4. Po przeprowadzeniu procedury oceny ofert zostanie sporządzona lista rankingowa. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

5. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera tą z najniższą ceną, a w przypadku identycznej ceny, 
Zamawiający wybierze oferenta, który wyznaczył osobę do realizacji z najwyższym stażem 

pracy. 

X. Procedura podpisania umowy: 

1. Po przeprowadzeniu procedury określonej w Zapytaniu ofertowym i podjęciu przez 
Zamawiającego decyzji o zawarciu umowy, Zamawiający poinformuje wybranego 
Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
( od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

XI. Warunki zmiany umowy: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy gdy: 
a) zmieniają się dane teleadresowe, dane dotyczące konta bankowego itp. 

którejkolwiek ze stron umowy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b) wynikną okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, 
harmonogramu i intensywności spotkań, 

c) zaistnieją zdarzenia losowych utrudniające i/lub umożliwiające Wykonawcy należyte 
wykonanie umowy, co może doprowadzić do zastąpienia Wykonawcy w realizacji 
części lub całości przedmiotu Zamówienia po przeprowadzeniu stosownej 
procedury wyboru nowego Wykonawcy. 
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2 .  Zm ia na umowy mu si by ć doko na na za z go dą obu stro n z za chowa niem pisem nej formy 
po d ry gor em ni ewa żnośaci. 

X II .  Informacje dodatkowe: 

1. Zamaw iają cy za strz ega sob ie prawo do u niewaażnienia po stę powa nia b ez po da nia 
przy czyn .  

2 .  Zamawaiają cy za strz ega sob ie mo żl iwoś ć do prz edłu żenia t erm inu skła da nia of ert, o czym 
po informuj e po prz ez informa cję w Baz ie Konkur encyj noś ci prz ed u pływ em term inu 
skła da nia of ert okr eślon ego w pkt VIII Za pyta n ia .  

3. Zamaw iają cy za strz ega sob ie mo żl iwoś ć do prowa dz enia dal szy ch nego cja cj i  z Of er ent em 
lub Of er entamai w przy pa dku tej sam ej najkorzy st n iej sz ej of er ty o cen io nej w g  pkt I X  lub 
gdy cena prz ewy ższy bu dżet Zamaw iają cego na wy na gro dz enie zw iąza ne z r eal iza cją 
zlaecen ia .  

4. Zamaw iają cy nie mo że być po cią gany do o dpowaiedz ial noś ci za jak iekoalw iek ko szty czy 
( wy da tk i  poaniesio ne prz ez Of er enta w zw iązku z przy go towa niem i do star cz eni em of er ty .  

XIII. Klauzula informacyjna: 

W zwai przy stą pieniem do niniej sz ego po stę powan ia r ealazowa nego w rama ch proj ektu ązku z i
pta. ,, Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. De instytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" 
przyjmuję do w ia domoś ci, iż: 

1. Adm inistrator em mo ich da ny ch o sobowy ch j est Zarząd Województwa Śląskiego, z siedz ibą 
przy ula. Ligo n i il : kan celar ia @sla sk ie.pl , stro na int ern etowa: a 46, 40-03 7 Ka tow ice, a dr es emaa

b ip.sla sk ie.pl. Zoastała wyzanaaczo na o soba do koantaktu w sprawaie prz etwarzanaia daanyach 
o sobowy ch ,  a dr es ema il: da neo sobowae@sla ska ie.pl .  

2. Da ne o sobow e bę dą prz etwarza ne w celu ob słu gi ww . proj ektu, dof ina nsowa nego z e  
śro dków Regio naln ego Pro gramu Opera cyj nego Woj ewó dztwa Ślą sk iego na lata 201 4-2020 
(RP O WS L), w sz cz egól noś ci: u dz iel en ia w spar cia, potw ier dz enia kwal f ikowa lnoś ci i

( wy da tków, mo nitoraingu, ewalua cj i, ko ntrol i, au dytu prowa dzo nego prz ez u powa żnio ne 
in sty tu cj e, sprawoz daw czoś ci, roz licz enia proj ektu, o dzy sk iwa nia wy pła co ny ch 

b enef icj entowai śro dków dofi na nsowa nia, za chowa nia trwałoś ci proj ek tu, ar ch iw iza cj i, ba dań 
i a nalaz .  i

3 .  Po dstawą praw ną prz etwa rza n ia mo ich dany ch o sobowy ch j est obow iąz ek praw ny cią żą cy 
na a dm in istra torz e (ar t. 6 u st. 1 l it. c oraz art . 9 u st . 2 l it .  g Roz porzą dz enia Parlam entu 
Euro pej sk iego i Ra dy (UE)  201 6/ 679 z dnia 2 7  kw ietnia 201 6r .  w spraw ie o chro ny o sób 

f izy czny ch w zwai z prz etwarza niem da ny ch o sobowy ch i w spraw ie swobo dnego ązku 
prz epływu tak ich da ny ch oraz u chyl enia dyr ek tywy 95/ 46/ WE - dal ej : RODO), wyn ikają cy z :  
a )  art . 1 2 5  Roz porzą dz en ia Parlam entu Euro pejsk iego i Ra dy (UE) nr 1 303/ 201 3 z dnia 

1 7  gru dnia 201 3r .  z poz n. zm ., u sta naw iają cego w spól ne prz episy doty czą ce 
Euro pej sk iego Fu ndu szu Rozwoju Regio naln ego, Euro pej sk iego Fun duszu S poł eczn ego, 
Fu ndu szu S pój noś ci, Euro pej sk iego Fun du szu Rol nego na rz ecz Rozwoju Ob szarów 
Wiej sk ich oraz Euro pej sk iego Fu ndu szu Mor sk iego i Ryba ck iego o raz u sta naw iają ce 
prz episy o góln e doty czą ce Euro pej sk iego Fu ndu szu Rozwoju Regio nal nego, 
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Europej skiego Fundu szu Społe cz nego, Fundu szu Spójanoś ci i Europej skiego Fundu szu 
Mor skiego i Ryba ckiego oraz uchy lają ce rozporządze nie Rady (W E) n r  1 083/ 2 006 -daleja: 
Rozporządzenie ogó lne ; 

b )  ar t. 9 ust. 2 u stawy z dnia 1 1  lipaca 2 01 4  r. o za sada ch realiza cji programów w zakre sie 
poli tyki spój noś ci fina nsowa ny ch w per spektywie finan sowej 2 01 4-2 02 0. 

-4. Da ne o sobowe zo stały powierzone do przetwarza n ia Be nefi cjentowi reaaliz ują cemu projek t 
Centrum Pie czy Za stęp czej i W spiera nia Rodzi ny w Gliwi ca ch, ul. Sikor skiego 1 3 4  Gl iwi ce 44-1 03 

5. Dane o sobowe mogą być ujaw nione o sobom fizy cznym lub prawnym, upoważnionym przez 
admini stratora lub Bene fi cjenta , w związku z realiza cją ce lów o który ch mowa w pk t 3, 
podmiotom upoważ nionym na pod stawie przepi sów prawa , podmioatom realizują cym bada nia 
ewalua cyjne lub i nne działa nia związa ne z realiza cją Regio nalnego Programu Opera cyjnego 
Województwa Ślą skiego na lata 2 01 4  - 2 02 0  na zle cenaie In sty tu cji Koordynują cej, In styt ucji 
Zarządzają cej, I nsty tucji Pośredni czą cej lub Benefi cje nta, operatorowi po cz towem u lub 
k urierowi (w przypadku kore sponde ncji papierowej ). 

6. Daane o sobowe będą prze chowywaane do cza su zamk nię cia Regio nalnego Program u ( 
Opera cyjnego Województwa Ślą skiego na la ta 2 01 4-2 02 0 (art . 1 40 i 1 41 Rozporządze nia 
ogólnego ), bez u sz czerbk u dla za sad reg ul ują cy ch pomoac p ubli cz ną oraz krajowy ch przepi sów 
doty czą cy ch ar chiwiza cji dokumentów. 

7. Przy sługuje Pani/ Pa nu prawo do stęp u do treś ci swoi ch da ny ch oraz prawo żądania i ch 
spro stowania, u su nię cia lub ogra ni cze nia prze twarzan ia , a także prawo wnie sienia skargi do 
Prezeasa Urzędu Ochro ny Da ny ch Osobowyach. 

8. Admini stra tor da ny ch o sobowyach, na mo cy art.1 7 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmów ić 
usu nię cia moi ch dany ch o sobowy cha. 

9. Podanie przeze m nie dany ch o sobowy ch je st wymogiem ustawowym, a ko nsekwe ncją i ch 
niepodania będzie brak możaliwoś ci u cze stni ctwa w projek cie. 

1 0 . Dane o sobowe nie będą wykorzy stywa ne do za utoma tyzowanego podejmowania de cyzji, anai 
profilowaania, o k tórym mowa w a rt. 2 2  RODO. 

( 

D Y R E T O I<  

Projekt „Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 



Fundusze Unia Europejska 
Europejskie � Śląskie. 

Europejski Fundusz Społeczny 
Program Regionalny 

• * . ..  

. 
• 
. 

. 
• • •  
. 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7 /RPOWSL/2020 

Miejscowość i data 

Nazwa / Imię i nazwisko Oferenta 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

Ja, niżej podpisana/y, składając ofertę w ramach zapytania ofertowego nr 7 /RPOWSL/2020 

na zapewnienia usług „Superwizja w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny" 
( dla uczestników projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy 

zastępczej w Gliwicach" oświadczam, że : 

1. spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. posiadam*/ dysponuję personelem 

posiadającym* doświadczenie w prowadzeniu superwizji w systemie pomocy społecznej/ 

pieczy zastępczej i wspierania rodziny 

2. nie jestem/Wykonawca nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZ PO, 
( 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w l inii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) innych niż wyżej wymienionych powiązań z Zamawiającym, które mogą mieć wpływ na naruszenie zasady 
konkurencyjności. 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych 

do reprezentowania Oferenta 

nieodpowiednie skreślić. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7 /RPOWSL/2020 

Miejscowość i data 

(nazwisko i imię) 

(adres zamieszkania) 

(numer PESEL) 
( 

OŚWIADCZENIE 

o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

Oświadczam, że: 

1 .  Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

( 
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpoiviedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu kamego - ,.Kto 
składając zeznanie mające służyć za doivód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstmvie 11sta111y, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 11 

- (Dz. U z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zn1.) 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych 

do reprezentowania Oferenta 
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7 /RPOWSL/2020 

Miejscowość i data 

Nazwa/ Imię i nazwisko Oferenta 

FORMULARZ OFERTOWY 

W od pow iedzai na za py tan ie of ertow e  n r  7 / RP OW S L/ 2020, do tycząc e za pewni en ia ustug 
( ,,Superwizja w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny" d la uczaestn ików proj ekatu 

pt. ,, Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 
w Gliwicach" o feruję prz edmaio t  za py tania za c enę: 

Nazwa usługi Cena netto Stawka podatku Wartość brutto 
VAT 

1 godzina zegarowa usługi 
„Suaperw izji w syastemaie pieczy 

zaastę pcz ej i w spiera n ia rodzainya" 

(słown ie c ena b ru tto: ............... . . . ........................ ............. . ... .... . ................................ z ło tych 00/ 100) 
na wa run kach okareślonych w za py tani u o fertowym. 

( 
J ednocz eśnaie ośw iadc zam, ż e: 

1. Za pozna łem/am się z wa runkamai za py tan ia of ertow ego i n ie wno szę do n iego 
żadnych zaastrz eżaeń o ra z  zdobyłaem/am konaiecznae infoarmacjae i wyjaśnaien ia do 
przy go towanaia o ferty. 

2. Podana w of e rc ie c ena uw zględnaa i w szy stk ie ko sz ty zw ią zan e z real izacją 
zamów ien ia i j est sta ta w ca łym okaresie obow iązywan ia Umowy. 

3. Of erta j est waż na prz ez 30 dni od dnaa złoż en ia. i

4. W przy pad ku wyboaru moj ej o ferty zobow iązuję się do do sta rcz en ia przed 
pod pisan iem umowy dy plomów/c ertyf ika tów, zaśw iadcz eń po tw ierdzających 
po siadan e u prawn ien ia, kwalai i if ikacjae dośwaadcazen ie. 
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6. 

5. W przyp adku wybor u przez Zam aw iaj ącego nin iejszej oferty zobow iąz uję s ię do 
po dp is an ia umowy w term in ie i m iejscu wsk az anym przez Zam aw iającegoa. 

W p rzyp adku wybor u mojej oferty wy raż am gotowo ść do re al iz acjai wsk az anych 
z adań w term inach i wym iarze go dz inowym uzgaadnianych k ażdor azowo 
z Zam awaiaj ącyma. 

7. Prow adzę / n ie prow adzę * dz iał al no śc i  gospo darczej w rozum ien iu ust awy 
z dnia 6 m arc a 201 8r. Pr awo prze ds ięb iorców (ta.j . Dz. U. z 201 9r .  poz. 1 2 92 z pó źn .  
zm .) w z ak res ie objętym prze dm iotem oferty. W r am ach re al iz acjai z am ów ie nia n ie 
bę dę rozl icz ał/ a s ię/ bę dę roz l icz ał/ a  s ię *  na po dst aw ie f aktury. 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób 

upoważnionych do reprezentowania Oferenta 

* Nieodpowiednie skreślić 

( 
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