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Sprawa nr: 16/2018/RPO2          Gliwice, dn. 24 sierpnia 2018 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 
dotycząca procedury udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności, 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, tj. bez 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

 

Świadczenie usługi w postaci zorganizowania kursów edukacyjnych dla uczestników projektu 

„Wsparcie na starcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.6. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Powiat Gliwicki prowadzący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 

ul. Zygmunta Starego 17,  

44 - 100 Gliwice 

telefon: (32) 332 66 16 

fax: (32) 332 66 16 

e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl 

NIP: 631-22-39-300 

REGON: 276302112 

http://www.pcpr-gliwice.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach projektu „Wsparcie na starcie”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie 

społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w roku 2018 zamierza zorganizować i przeprowadzić kursy 

edukacyjne dla uczestników projektu, których opis został określony w części III Specyfikacji. W związku 

z faktem, iż oszacowana wartość zamówienia jest niższa od równowartości kwoty 30.000 euro, 

przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego w niniejszej 

Specyfikacji, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póz. zm.), w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodną  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – 

Podrozdział 6.5.2. 

 

mailto:pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
http://www.pcpr-gliwice.pl/
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Z uwagi na powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z uprzejmą prośbą  

o przedstawienie oferty cenowej i innych informacji podlegających ocenie w toku prowadzonego 

postępowania w formie odpowiedzi na drukach stanowiących załączniki do niniejszej procedury 

udzielenia zamówienia publicznego. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów edukacyjnych dla uczestników projektu „Wsparcie 

na starcie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gliwicach. 

 

2. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 10 części i dotyczy niżej wymienionych kursów: 

- Część nr 1: kurs komputerowy ECDL Base, 

- Część nr 2: kurs komputerowy ECDL Profile, 

- Część nr 3: kurs obsługi maszyn czyszczących, 

- Część nr 4: kurs obsługi kas fiskalnych, 

- Część nr 5: kurs obsługi wózków widłowych, 

- Część nr 6: kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, 

- Część nr 7: kurs Polskiego Języka Migowego, 

- Część nr 8: kurs języka angielskiego (indywidualny), 

- Część nr 9: kurs języka niemieckiego (indywidualny), 

- Część nr 10: kurs grafiki komputerowej. 

 

3. Grupę docelową stanowią zrekrutowane do projektu i zamieszkałe na terenie powiatu gliwickiego 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: 

a) osoby kwalifikujące się lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; 

b) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub ją opuszczające; 

c) rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –   

 wychowawczych; 

d) osoby niesamodzielne; 

e) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań; 

f) osoby i rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; 

g) osoby z niepełnosprawnością w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, o lekkim, znacznym  

i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

 

4. Liczbę osób uczestniczących w poszczególnych kursach oraz minimalną liczbę godzin zajęć określa 

załącznik nr 1 do specyfikacji (Zestawienie ilościowe kursów). 

 

5. Szczegółowy opis kursów, został opisany w załączniku nr 2 do specyfikacji (Katalog kursów 

edukacyjnych). 
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną ilość części 

zamówienia (od 1 do 10) lub na całość zamówienia. 

 

7. Termin wykonania: do dnia 10.12.2018 r. 

 

Kod CPV: 

80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego  

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i ich spełniania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do spełniania warunków szczegółowych uprawniających go do udziału  

w postępowaniu: 

1) Wykonawca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, co potwierdza składając aktualny odpis  

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) Wykonawca musi spełnić wymagania określone przepisami RODO i innymi przepisami 

krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych, co potwierdza składając stosowne 

oświadczenie (pkt 5 formularza oferty - załącznik nr 3 do specyfikacji). 

 

V.         Kryteria oceny ofert oraz informacja o ich wagach punktowych. 

 

Kryterium:  Cena – max. 100 pkt. 

 

VI. Opis sposobu przyznawania punktacji 

 

Opis sposobu obliczania punktacji ofert (dla wszystkich części postępowania): 

 

1. Cena: 

1) Oferta najkorzystniejsza cenowo oraz nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma 100 punktów. 

2) Pozostałe Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru: 

 

oferta z najniższą ceną 

--------------------------------------     X   100 pkt  (waga kryterium)     

oferta z badaną ceną 

 

3) Liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Za najkorzystniejszą w danej części postępowania zostanie uznana Oferta, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów w danej części, w kryterium „Cena”. 
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VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

 

Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, 

w związku z czym zapisów dotyczących wykluczenia, o których mowa w Podrozdziale 6.5.2. pkt 2) 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

nie stosuje się. 

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Wypełniony druk Oferty, stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji, wraz z pozostałymi 

dokumentami wyszczególnionymi w specyfikacji, należy złożyć w formie pisemnej w terminie  

do dnia 04.09.2018 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, pok. nr 084. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie 

oznaczonej „Organizacja kursów edukacyjnych dla uczestników projektu „Wsparcie na stracie” 

– część nr  …..” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem ….…”. 

2. Oferta przygotowana wg załącznika nr 3 do specyfikacji musi zawierać: 

1) cenę netto za 1 osobę, cenę brutto za 1 osobę, oraz łączną cenę brutto danego kursu 

uwzględniającą liczbę osób - w częściach, których będzie dotyczyła oferta Wykonawcy, 

2) wskazanie lokalizacji (adresu) odbywania się zajęć w odniesieniu do poszczególnych kursów, 

których będzie dotyczyła oferta Wykonawcy; 

3) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę wymogów w zakresie przetwarzania danych 

osobowych uczestników projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO i innymi 

przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych (pkt 5 formularza oferty). 

 

IX. Określenie warunków zmiany umowy 

 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, 

określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności:  

1) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia (np. przepisy podatkowe, przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych  

i zdrowotnych itp.), 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie  

o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą, 

3) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody  

w znacznych rozmiarach. 
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X. Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w dokumentach wymienionych w części IV oraz 

VIII Specyfikacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 

17, kontakt mailowy pod adresem: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem 

Pani/Pana praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych osobowych: Pan Sławomir Zatorski, adres e-mail: iod@zatorski.eu. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO. Dane są przetwarzane  

w celu realizacji procedur wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

EFRR, EFS i Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach 

wykonawczych. Dane te są konieczne do przeprowadzenia postępowania w celu zrealizowania 

przedmiotowego zamówienia.  

4. Pozyskiwane danych odbywa się poprzez złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

dokumentów wymienionych w części IV oraz VIII Specyfikacji.  

5. Powyższe dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres wynikający z kategorii 

archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.  

6. Pozyskane dane są jawne, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, za wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek 

udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawnione innym podmiotom 

zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gliwicach. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, 

serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników 

elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz 

podmiotom zapewniającym obsługę prawną.  

8. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, 

a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gliwicach, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych 

danych we własnych celach. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia  

lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Szczegółowe informacje 

i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gliwicach (http://bip.pcprgliwice.powiatgliwicki.finn.pl/). 

 

XI. Informacje dodatkowe 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania sesji publicznego otwarcia ofert. 

2. Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dot. złożonych ofert (nazwa i adres 
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Wykonawcy, cena oferty). 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej 

wskazując nazwę Wykonawcy, adres oraz cenę. Informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną. 

4. W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający może żądać od Wykonawcy złożenia 

wyjaśnień lub uzupełnienia wadliwych dokumentów, które zostały załączone do oferty. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania: Pani Mariola Jóźwik, tel. 32 233 79 

83, w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30. 

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy, szczególnie jeśli 

przedstawione oferty nie będą spełniały oczekiwań merytorycznych lub możliwości finansowych 

określonych przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

9. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający 

umieści na stronie internetowej www.pcpr-gliwice.pl oraz BIP PCPR w Gliwicach, a informację  

o udzieleniu zamówienia pod adresami: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

www.pcpr-gliwice.pl oraz BIP PCPR w Gliwicach. 

10. Zamawiający poinformuje wykonawców, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze,  

o terminie i miejscu podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby zawarcie umowy nastąpiło  

w siedzibie Zamawiającego. 

11. W ramach niniejszego postępowania zawarta zostanie umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zgodnie w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem. Wykonawca zobowiązany będzie 

do stosowania niniejszych przepisów w ramach zleconego zadania. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 

13. Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralną część. 

 

 

 

Barbara Terlecka – Kubicius 

         Dyrektor PCPR w Gliwicach 

 

 

 

 

Załączniki do specyfikacji: 

 

Załącznik Nr 1 – Zestawienie ilościowe kursów i szkoleń 

Załącznik Nr 2 – Katalog kursów i szkoleń edukacyjnych 

Załącznik Nr 3 – Formularz oferty 

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy wraz z załącznikami 

http://www.pcpr-gliwice.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.pcpr-gliwice.pl/

