
I. 

Fundusze Unia Europejska Europejskie � Śląskie. 
Europejski Fundusz Społeczny 

Program Regionalny 

Gliwice, 07.10.2020r. 

Zapytanie ofertowe nr 9/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 społecznych - poradnictwo psychologiczne, realizowanych 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). 

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 
11
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
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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 społeczna - poradnictwo psychologiczne, 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: 85121270-6 - Usługi doradztwa psychiatryczne lub psychologiczne; 

( IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakres świadczonych usług: 

prowadzenie średnio 10 godzin miesięcznie usługi społecznej - poradnictwo 
psychologiczne dla Uczestników projektu (członkowie rodzin zastępczych 
i biologicznych); 

- 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 iv należy spełnić łącznie): 

i. Wyższe wykształcenie i dyplom magistra psychologii. 
ii. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w udzielaniu konsultacji psychologicznych 

dzieciom i młodzieży oraz dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
iii. Posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w systemie pieczy zastępczej. 
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iv. Ukończenie podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań 
psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, 
prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności 
metodą terapii: psychodynamicznej/poznawczo - behawioralnej/ systemowej, bądź 
posiada status osoby uczestniczącej, w podyplomowym szkoleniu, w zakresie 
oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń 
zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności. 

b) Wymagane dokumenty: 
i. Wypełniony i podpisany wzór druku cenowego stanowiący załącznik nr 1. 
ii. CV kandydata/kandydatki. 
iii. Kopie 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. 
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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 poradnictwa 
psychologicznego, dotyczący osoby, która będzie wykonywać usługi w ramach 
udzielonego zamówienia. 

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 społecznej - poradnictwa 
psychologicznego 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 15.10.2020 roku, do godziny 23.59. 

3. W tytule maila zawierającego ofertę należy wpisać numer zapytania ofertowego 
tj. 9/RPOWSL/2020. 

4. Ofertę przygotowaną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
wraz z pozostałymi załącznikami w wersji papierowej należy przesłać pocztą w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 9/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 15.10.2019 - liczy się data 
wpływu. Ze względów organizacyjnych, zwłaszcza ruchomych godzin otwarcia Centrum 
preferowaną formą nadsyłania ofert jest droga elektroniczna. 
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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 wykształcenia - 20%, maksymalna liczba punktów - 20 
c) kryterium posiadanego doświadczenia zawodowego: waga procentowa - 40%, 

maksymalna liczba punktów - 40. 

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, 
- C to maksymalna liczba punktów przyznanych za cenę brutto dla rozpatrywanej 

oferty; 

b) kryterium posiadanego wykształcenia osoby wyznaczonej do realizacji zlecenia: ( 
- brak podyplomowego szkolenia opisanego w pkt V, ppkt la, iv - O pkt, 
- ukończenie lub status osoby uczestniczącej w podyplomowym szkoleniu 

opisanym w pkt V, ppkt la, iv - 20 pkt. 

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

- od 2 do 3 lat doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego 
w systemie pomocy społecznej/ pieczy zastępczej i wspierania rodziny - 15 pkt, 

- od 3 do 5 lat doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego 
w systemie pomocy społecznej/ pieczy zastępczej i wspierania rodziny - 25 pkt, 

- powyżej 5 lat - 40 pkt. 

3. Suma przyznanych punktów będzie wyliczona według wzoru: 

S=C+D+E 

( gdzie: 
- Sto suma uzyskanych punktów, 
- C to punkty przyznane za oferowaną cenę brutto za wykonanie zlecenia w PLN, 
- D to punkty przyznane za wykształcenie, 
- Eto 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. 
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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. 

2. Zmiana umowy musi być dokonana za zgodą obu stron z zachowaniem pisemnej formy 
pod rygorem nieważności. 

XII. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przedłużenia terminu składania ofert, o czym 
poinformuje poprzez informację w Bazie Konkurencyjności przed upływem terminu 
składania ofert określonego w pkt V III Zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem 
lub Oferentami w przypadku tej samej najkorzystniejszej oferty ocenionej wg pkt IX lub 
gdy cena przewyższy budżet Zamawiającego na wynagrodzenie związane z realizacją 
zlecenia. 

4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 
wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

X I I I. Klauzula informacyjna: 

W związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania realizowanego w ramach projektu 
pt. ,, Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjona/izacja pieczy zastępczej w Gliwicach" 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą 
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: 
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bip.slaskie.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych 
osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(RPO WSL), w szczególności: udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego przez upoważnione 
instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu, odzyskiwania wypłaconych 
beneficjentowi środków dofinansowania, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, badań 
i analiz. 

3. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący 
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g 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 - dalej: RODO), wynikający z: 

( 
a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013r. z pozn. zm., ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - dalej: 
Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt -
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134 Gliwice 44-103 

( 

5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt 3, 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub 
kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia 
ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów 
dotyczących archiwizacji dokumentów. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b 
usunięcia moich danych osobowych. 

RODO, ma prawo odmówić 
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9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

D Y  T O R
czc i 
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( 

( 
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załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/RPOWSL/2020 

Miejscowość i data 

Nazwa/ Imię i nazwisko Oferenta 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/RPOWSL/2020, dotyczące zapewnienia usług
( społecznej - poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu pt.a,,Wspieramy

Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" oferuję 

przedmiot zapytania za cenę: 

Stawka podatku 
Nazwa usługi Cena netto Wartość brutto 

VAT 

1 godzina zegarowa usługi 
społecznej - poradnictwo 

psychologiczne 

( 

(słownie cena brutto: .................................... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . ...... . . . . . .. . ..... . . ................. złotych 00/100) 

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do 

przygotowania oferty. 

2. Podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy. 

3. Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia złożenia. 

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia przed 

podpisaniem umowy dyplomów/certyfikatów, zaświadczeń potwierdzających 

posiadane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie. 

Projekt „Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" 
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5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych 

zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo 

z Zamawiającym. 

7. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1292 z p"óźn .  

zm.) w zakresie objętym przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie 

będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na podstawie faktury. 

( 
Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób 

upoważnionych do reprezentowania Oferenta 

* Nieodpowiednie skreślić 

( 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 9/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 odpo111iedzialności karnej z art. 233 § I kodeksu karnego - ,.Kto 
składając zeznanie mające służyć za do111ód w postępo111aniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstmvie ustawy, zeznaje niepra111dę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"  
- (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zn,.) 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych 
do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 9/RPOWSL/2020 

Miejscowość i data 

Nazwaa/ 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 9/RPOWSL/2020 
na zapewnienia usług społecznej - poradnictwo psychologiczne 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 poradn ictwa psychologicznego 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 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. 

Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych 
do reprezentowania Oferenta 

* nieodpowiednie skreślić. 
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