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ZAPYTANIE OFERTOWE 
zgodne z zasadą konkurencyjności 

 
konsultacje grupowe i indywidualne z zakresu profilaktyki uzależnień 

w ramach projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej 
http://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz http://opsgliwice.pl, a także zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - bez załączników. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640  
w imieniu którego i na rzecz działa Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 
Adres do korespondencji: 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9 
tel. 32 335 9700, faks 32 230 80 27 
Adres strony internetowej: http://opsgliwice.pl, adres e-mail: ops@ops.gliwice.eu 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Kody CPV: 85312320-2 Usługi doradztwa 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja 75 h usługi z zakresu profilaktyki uzależnień, która zakłada 
przeprowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych dla min. 40 uczestniczek/uczestników 
projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”. Tematyką przeprowadzanych 
konsultacji będzie profilaktyka uzależnień (środki psychoaktywne, hazard, Internet, itp.). Konsultacje 
będą przeprowadzone w łącznym wymiarze 75 godzin, z czego min. 20 godzin w formie 
indywidualnej. Realizacja wsparcia w formie grupowej będzie odbywać się w lokalu udostępnionym 
przez Zamawiającego usługę, natomiast konsultacje indywidualne mogą odbywać się w miejscu 
zamieszkania uczestniczki/uczestnika projektu lub w lokalu udostępnionym przez Zamawiającego 
usługę. Tematyka konsultacji indywidualnych będzie dobrana do potrzeb danej 
uczestniczki/uczestnika projektu wspólnie z pracownikiem projektu – specjalistą pracy z rodziną. 
Przewidywane jest przeprowadzenie głównie profilaktyki z grupami/osobami podwyższonego ryzyka 
oraz wysokiego ryzyka. Odbiorcy usługi zostaną wskazani przez pracowników projektu. 
Od momentu wskazania odbiorcy usługi przez pracownika projektu Wykonawca przystąpi do jej 
wsparcia nie później niż w terminie 10 dni roboczych. 
Cena realizacji usługi musi zawierać materiały w postaci ulotek, publikacji PARPA dot. tematyki 
uzależnień, ewentualnie innych materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi. 
Przeznaczona kwota na realizację przedmiotu zamówienia: maksymalnie 7 650,00 zł 
Harmonogram realizacji zamówienia: 
Etap 1. Przeprowadzenie konsultacji grupowych. 
Etap 2. Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych. 
 
III. INFORMACJA NA TEMAT OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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IV. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy maksymalnie do 15 czerwca 2018 roku. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki: 
1. Dysponować osobą, która posiada: 

a) doświadczenie zawodowe w udzielaniu konsultacji z zakresu profilaktyki uzależnień; 
b) ukończyła specjalistyczny kurs związany z przedmiotem zamówienia. 

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w sposób spełnia/nie spełnia. 
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

będzie musiał przedłożyć wymagane dokumenty potwierdzające powyższe wymagania, zgodnie z 
pkt X.1. niniejszego zapytania ofertowego. 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGI ORAZ SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

nazwa waga 
(znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

cena Wa=90,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt  

przedział 
godzin Wb=10,00 

jeżeli wykonawca będzie mógł świadczyć usługę w 
godzinach: 
08:00 – 18:00 lub później, to otrzyma Gb= 10 pkt 
08:00 – 17:00, to otrzyma Gb= 8 pkt 
08:00 – 16:00, to otrzyma Gb= 6 pkt 
08:00 – 15:00, to otrzyma Gb= 4 pkt 
08:00 – 14:00, to otrzyma Gb= 2 pkt 
08:00 – 13:00, to otrzyma Gb= 0 pkt 

gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca, Gb - liczba punktów w kryterium 
Wa,b - waga w ocenianym kryterium 

2. Ocena łączna oferty będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.  
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów 

stanowiących sumę podanych wyżej kryteriów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa(ją) na podstawie pełnomocnictwa, 
to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać umocowanie do podpisania oferty. Dokument 
pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub notarialnie 
poświadczonej kopii.  
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5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, 
winny być sporządzone i wypełnione zgodnie z tymi wzorami oraz podpisane przez Wykonawcę. 

6. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:  
a. wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;  
b. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiące – załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego;  
7. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. 
8. Cena, ustalona na podstawie oferty Wykonawcy ma niezmienny, ryczałtowy charakter i obejmuje 

wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie 
zostały wprost wyszczególnione w treści umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, nawet jeśli z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich 
czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (tajemnicę przedsiębiorstwa 
należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  - ustawa z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.). 

11. Ofertę należy składać lub nadsyłać w zapieczętowanej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej 
zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz opisana:  

 

Oferta na konsultacje grupowe i indywidualne z zakresu profilaktyki uzależnień 
w ramach projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”  
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
NIE OTWIERAĆ PRZED 03.01.2018 r. godz. 10:00 

 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane 
tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.  

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę składając stosowne 
oświadczenie. 

14. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, 
c) Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania 

warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, 
d) oferta będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą 

omyłkę rachunkową. 
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VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, pokój 223 

(sekretariat) lub przesłać listownie w terminie do dnia 03.01.2018r. do godziny 09:45. 
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona na 

pisemny wniosek Wykonawcy. 
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 9 w dniu upływu terminu 

składania ofert, o godz. 10:00, w pokoju 307. 
 
IX. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA  
1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Informacja o 

tym zostanie niezwłocznie umieszczona w tych samych miejscach, co ogłoszenie. 
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. 
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty najkorzystniejszej, 

niejasności lub wątpliwości co do jej treści, może wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia lub 
wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że oferta z innych przyczyn nie 
podlegała ocenie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, 
które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do zapytania ofertowego, procedurę, o 
której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego wykonawcy, chyba że zachodzą 
przesłanki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru. 

4. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania odpowiednio 
pisemnie/za pomocą faksu/pocztą elektroniczną. Informacja o wynikach postępowania zostanie 
upubliczniona na stronie internetowej http://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz 
http://opsgliwice.pl, a także zamieszczona na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej. 

5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

6. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający ma obowiązek udostępnić 
wnioskodawcy protokół postępowania  o udzielenie zamówienia z wyłączeniem części ofert 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
zapytania ofertowego są: 
- w zakresie przedmiotu zamówienia Marzena Połomska- tel. 32 335 96 53 
- w zakresie procedury p. Dorota Kaczmarska – tel. 32 335 9630 

8. Z Wykonawcą zastanie zawarta odrębna umowa dotycząca powierzania i przetwarzania danych 
osobowych. 

 
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający: 

a) doświadczenie – tzn. oświadczenie, w którym będą informacje o zrealizowanej usłudze  
w udzielaniu konsultacji z zakresu profilaktyki uzależnień, należy podać, kiedy usługa/praca 
była wykonywana dla kogo usługa/praca była świadczona oraz w jakim okresie (od-do). 

b) ukończenie kursu – tzn. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem: zaświadczenie  
o uczestniczeniu w kursie wraz z informacją nt. powiązania zakresu kursu z przedmiotem 
zamówienia; 

2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako 
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień 
przed terminem podpisania umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o 
współpracy podmiotów działających wspólnie, 
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XI. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ZMIANY DO UMOWY  
1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostaną zawarte umowy 

na warunkach określonych we wzorach umów – załączniki nr 3 i 4. 
2. Umowa może zostać zawarta dopiero po uzyskaniu zgody IZ RPO WŚL na powierzanie danych 

osobowych. 
3.  W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z 
odpowiedniego rejestru, chyba że przedmiotowe pełnomocnictwo było już złożone razem z 
ofertą. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 
5. Wzór umowy dotyczący powierzania i przetwarzania danych osobowych załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego. 
6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
 
XII. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru: 
1. Zamawiający zamknie zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru, jeżeli: 

a) nie wpłynie żadna oferta, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
c) każda ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, w tym 

Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, 
d) oferta będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą 

omyłkę rachunkową. 
 
XIII. Informacja o planowanych zamówieniach: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
Załączniki:  
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
3. Wzór umowy 
4. Wzór umowy dotyczący powierzania i przetwarzania danych osobowych 
 

Dyrektor OPS 
 
 

Gliwice, dn. 21-12-2017 r. Brygida Jankowska 
…………………………………………………… 
data i podpis osoby upoważnionej 


