PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
URZĄD MIEJSKI
STRONA: 1
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY
W KOWARACH
30000 EUR

(wnioskodawca-komórka organizacyjna)
Kowary, data 07.12.2018 r.
Znak sprawy: SO.271.4.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich
rodzin”

(nazwa przedmiotu zamówienia)
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i ich rodzin, w Kowarach przy ul. Zamkowej 5.
W zakres usług wchodzą:
I. gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych
służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
II. Prowadzenie zajęć z zakresu uzależnienia od alkoholu:
1) konsultacje oraz porady dla osób uzależnionych i ich rodzin,
2) pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików
(DDA),
3) prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA,
4) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. rozmowy podtrzymujące,
grupa wsparcia).
Ilość osób uczestniczących jednorazowo w zajęciach do 30 osób.
Ilość godzin zajęć w tygodniu - 14 (1 godz. oznacza 60 minut).
III. Prowadzenie zajęć z zakresu uzależnienia od narkotyków:
1) konsultacje oraz porady dla osób uzależnionych i ich rodzin,
2) pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Ilość osób uczestniczących jednorazowo w zajęciach – do 15 osób.
Ilość godzin zajęć w tygodniu - 4 (1 godz. oznacza 60 minut).
IV. Inne działania
1) wydawanie opinii dotyczącej celowości uczestniczenia w terapii grupowej lub indywidualnej osób
kierowanych do Punktu Konsultacyjnego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kowarach,
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2) ścisła współpraca wykonawcy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kowarach,
3) zamawiający wymaga aby zajęcia prowadzone były przez wykonawcę w miejscu wskazanym przez
zamawiającego tj. w Kowarach przy ul. Zamkowej 5,
4) w/w zakres zamówienia Wykonawca realizuje w pełnym zakresie z uwzględnieniem przedstawionego
harmonogramu pracy w Punkcie Konsultacyjnym w Kowarach,

5) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych
w związku wykonywaniem umowy ponosi Wykonawca.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV – 85.00.00.00 – 9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

II. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej usługi
polegającej na prowadzeniu nieprzerwalnie wsparcia psychologicznego w zakresie uzależnień przez okres
min. 1 roku z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań,
b) że będzie dysponował min. jedną osobą posiadającą:
- wykształcenie wyższe magisterskie – psychologia,
- ukończone min. 2 kursy lub szkolenia z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
URZĄD MIEJSKI
STRONA: 3
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY
W KOWARACH
30000 EUR
III. Wykaz wymaganych dokumentów:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
c) 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

IV. Kryterium oceny ofert:

Oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium : Cena ryczałtowa oferty brutto za jedną godzinę pracy: 100%
Opisu sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Cena brutto za jedną godzinę pracy zadania z druku „Formularz oferty” zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
 ano


* 100   Pc
 ank


Pc – ilość punktów otrzymana
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
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Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie i zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli
uzyskała najwyższą ilość punktów w określonym wyżej kryterium.
V. Termin realizacji zamówienia, składania i otwarcia ofert.
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Miejsce i termin złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary,
ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 ( Biuro Obsługi Klienta ) do dnia 17.12.2018 do godz. 11.00
3. Termin otwarcia ofert 17.12.2018 o godz. 1130
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail) Aniela Woźniak tel. 75 64-39-227, aniela.wozniak@kowary.pl

Załączniki:
 załącznik nr 1  załącznik nr 2  załącznik nr 3  załącznik nr 4  załącznik nr 5 -

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykaz osób
Wykaz usług
Wzór umowy

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej
* w przypadku zawierania umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na zadanie:
„Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin”
dla
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
Wykonawca:
1.Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
2.Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
...................................................................................................................................................
3.Numer telefonu: .............................................................
4.Numer faxu: ...................................................................
5.Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. Numer konta bankowego: ....................................................................................................................
8. Termin wykonania zamówienia ..............................................
Data: ............................
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FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zadanie pn: „ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
dla osób uzależnionych i ich rodzin”
za cenę ryczałtową brutto za jedną godzinę pracy: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:....................................................................................................................................)

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie ofertowe na
„Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin” oświadczam, że

spełniam poniższe warunki:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Lp

Nazwisko

Kwalifikacje

Zakres
wykonywanych

i imię

zawodowe/
Uprawnienia

czynności

Doświadczenie

Dysponujemy/
Będziemy
dysponowali

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ USŁUG

L.p.

Rodzaj i zakres
(przedmiot i miejsce
wykonania)

Odbiorca

Podmiot realizujący zadanie
Data
(zadanie realizowane samodzielnie przez
Wartość
wykonania Wykonawcę/inny podmiot na którego wiedzy
i doświadczeniu polega Wykonawca)

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data : ..........................................
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Załącznik nr 5
Wzór umowy
UMOWA Nr .........../2018
zawarta w dniu ...................2018 roku
pomiędzy:
Gminą Miejską Kowary
58 - 530 Kowary
ul. 1-go Maja la
reprezentowaną przez:
Elżbietę Zakrzewską
przy kontrasygnacie
Agaty Młodawskiej

- Burmistrza Miasta Kowary
- Skarbnika Miasta Kowary

zwanym dalej„Zamawiającym"
a
.........................................reprezentowanym
przez
........................................................................
z siedzibą..............................posiadającą numer identyfikacyjny
NIP ............................................
REGON ........................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na prowadzeniu Punktu
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, zgodnie z załączonym do umowy programem
i harmonogramem zajęć.
§2
Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie brutto w wysokości
…….. zł/godz pracy w Punkcie Konsultacyjnym (słownie: …………………………………...).
§3
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i ich rodzin, w Kowarach przy ul. Zamkowej 5
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2. W zakres usług wchodzą:
I. gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych
służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
II. Prowadzenie zajęć z zakresu uzależnienia od alkoholu:
1) konsultacje oraz porady dla osób uzależnionych i ich rodzin,
2) pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików
(DDA),
3) prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA,
4) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. rozmowy podtrzymujące,
grupa wsparcia).
Ilość osób uczestniczących jednorazowo w zajęciach do 30 osób.
Ilość godzin zajęć w tygodniu - 14 (1 godz. oznacza 60 minut).
III. Prowadzenie zajęć z zakresu uzależnienia od narkotyków:
1) konsultacje oraz porady dla osób uzależnionych i ich rodzin,
2) pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Ilość osób uczestniczących jednorazowo w zajęciach – do 15 osób.
Ilość godzin zajęć w tygodniu - 4 (1 godz. oznacza 60 minut).
IV. Inne działania
1) wydawanie opinii dotyczącej celowości uczestniczenia w terapii grupowej lub indywidualnej osób
kierowanych do Punktu Konsultacyjnego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kowarach,
2) ścisła współpraca wykonawcy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kowarach.
§4
1. Zamawiający wymaga aby zajęcia o których mowa w § 1 oraz § 3 prowadzone były przez Wykonawcę
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w Kowarach przy ul. Zamkowej 5.
2. Zakres zamówienia Wykonawca realizuje w pełnym zakresie z uwzględnieniem przedstawionego
programu i harmonogramu pracy.
3. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące
pracowników oraz osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zamówienia ciąży na Wykonawcy,
który winien zawrzeć umowę ubezpieczenia uczestników zajęć.
§5
Zamawiający wyznacza pracownika Urzędu Miejskiego w Kowarach upoważnionego do prowadzenia
uzgodnień z Wykonawcą oraz nadzorowania pracy w Punkcie Konsultacyjnym, w osobie Pauliny
Sęk, tel. 75- 64-39-227.
§6
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1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 14 dni od
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu przez
Zamawiającego należytego wykonania usługi.
2. Za datę płatności przyjmuje się termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
1. W przypadku niewykonania zamówienia w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy.
2. Równocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wynagrodzenia szkód i
strat powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości
30% wynagrodzenia umownego.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie zmiany przedstawicieli stron z
przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe, itp.).
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 jest nieważna z mocy przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§9
Umowa niniejsza została zawarta na okres od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i dwa
Zamawiający.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

