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Numer sprawy: ZP – 1/2018                Ząbkowice Śląskie, dn.   29.08.2018r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  

        

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu „Aktywna 

integracja  - szansą dla wszystkich” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ząbkowicach Śląskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego ona lata 2014 – 2020, Działanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich  - jednostka organizacyjna gminy Ząbkowice 

Śląskie 

Osiedla XX lecia 52 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

Telefon: 748100946  

Fax: 748153854  

Adres e-mail: opszabk@poczta.onet.pl   

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na 

usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej 

jako „ustawa Pzp”.  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w 

związku z tym do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy art. 138 o ust. 2 - 4 ww. 

ustawy Pzp i zasady opisane w WZUS. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w przedmiotowym 

postępowaniu stosuje się ponadto przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp, wskazane w powyższym ust. 1 

lub zapisy WZUS (w tym zawartych w niej odesłań do przepisów ustawy Pzp) nie stanowią inaczej. 

3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

4. Zamawiający wskazuje, iż przeprowadzi przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na 

usługi społeczne w sposób, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wszyscy 

zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji 

zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu i WZUS wraz ze wszystkimi do niej 

załącznikami. 

6. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień n usługi społeczne i inne szczególne usługi, tj. 750 

000 euro. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 
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1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póżń. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i co za tym idzie przetwarzać dane 

osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu 

„Aktywna integracja  - szansą dla wszystkich”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do WZUS i umowy. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV: 

a) 80.57.00.00-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 

b) 80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe; 

c) 80.51.00.00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego; 

 

IV.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp – brak podstaw do 

wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do WZUS; 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku wykaże, że jest 

uprawniony do prowadzenia szkoleń/kursów na podstawie wpisu do rejestru instytucji 

szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z 

późn. zm.). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

wymaganie określone w ust. 1. pkt 1) musi spełniać ten z wykonawców, który 

odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestru. 

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie 

podwykonawca Wykonawcy (zamawiający nie dopuszcza powoływania się na ww. 

uprawnienia podmiotu trzeciego). 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
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Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 7 usług 

szkoleniowych lub usług doradczych w wymiarze:  

a) usługa szkoleniowa - co najmniej 2 dni szkoleniowe każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co 

najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 10 osób każda,  

b) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 20 godzin dla co najmniej 10 osób każda 

- w przypadku opisanym w a) i b) - skierowanych do osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w rozumieniu art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i/lub rodzin wieloproblemowych i/lub 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rodzin zastępczych, przy czym każda usługa 

szkoleniowa lub doradcza powinna odpowiadać swoją tematyką przynajmniej 1-ej z 6-ciu różnych 

form aktywizacji spośród 8-miu poniżej wskazanych zakresów, tj.: zrealizował po 1 usłudze 

szkoleniowej lub doradczej w 6-iu spośród 8-iu poniżej wskazanych zakresów: 

a) realizacji zajęć w zakresie kompetencji społecznych, 

b) realizacji zajęć w zakresie kompetencji życiowych,  

c) realizacji w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn 

d) realizacji usług poradnictwa psychologicznego, 

e) realizacji usług poradnictwa prawnego, 

f) realizacji zajęć w zakresie podstaw przedsiębiorczości i/lub treningu pracy 

g) realizacji usług poradnictwa zawodowego, 

h) realizacji kursu komputerowego    

2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

A) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia 

wymaganie określone w Rozdziale VII ust.1.pkt. 1) WZUS musi spełniać ten z wykonawców, 

który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają wpisu do ww. rejestru. 

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której powyższe wymaganie spełnia wyłącznie 

podwykonawca Wykonawcy (zamawiający nie dopuszcza powoływania się na ww. uprawnienia 

podmiotu trzeciego). 

B) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie zobowiązany jest 

wykazać, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdz. 

VII. ust. 1 tiret 1 WZUS.  

C) Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia. 

D) W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do 

ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma 

być wysyłana korespondencja. 

E) Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika powinno jednoznacznie określać 

postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. 

Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być 

podpisane przez każdego z nich. 

F) Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty (oryginał w formie pisemnej lub kopia 
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potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie) i będzie tożsame z pełnomocnictwem do 

podpisywania oferty. 

 

3. Fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

Z przedmiotowego postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.1574, 1579, 1948, 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260, 2261 oraz z 2017 poz. 791) 

– art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp;  

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp;  

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

– art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 

24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy (procedura self-cleaning). Procedury 

self-cleaning nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5 

powyżej. 
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6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia mu możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

Postępowania nie zakłóci konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o dzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację 

zamówienia.  

9. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta 

na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VIII 

WZUS. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego do dnia 31.03.2019 r.  

 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY: 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %): 

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym 

w WZUS i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzoru: 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena brutto  50 % 

2. 
Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń /kursów dla 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
50 % 

1) Cena brutto– 50%  (kryterium 1). 

Ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena brutto” będzie wyliczona wg następującego wzoru: 

 

najniższa oferowana wartość brutto 

spośród zakwalifikowanych ofert 

C  =                                                                                   x 50 

wartość badanej oferty brutto 

C – wskaźnik kryterium cena brutto – Wykonawca w powyższym kryterium otrzyma maksymalnie 50 pkt. 

 

2) Doświadczenie Wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń /kursów dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym– 50%  (kryterium 2). 

DW - wskaźnik kryterium doświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca w kryterium 2 otrzyma maksymalnie 50 pkt 

W kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej do 50 pkt 

na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru 
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będącego załącznikiem Nr 10 do WZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie usług (do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty, że wskazane w nim 

zamówienia zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę). 

 

Najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie 3 lat przed 

terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, 

zrealizował największą liczbę godzin usług szkoleniowych lub doradczych o tematyce 

odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. szkoleń i usług aktywizacji w zakresie:  

 

a) realizacji zajęć w zakresie kompetencji społecznych, 

b) realizacji zajęć w zakresie kompetencji życiowych,  

c) realizacji w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn 

d) realizacji usług poradnictwa psychologicznego, 

e) realizacji usług poradnictwa prawnego, 

f) realizacji zajęć w zakresie podstaw przedsiębiorczości i/lub treningu pracy 

g) realizacji usług poradnictwa zawodowego, 

h) realizacji kursu komputerowego    

 

    

Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem: 

 

                                                                  Liczba godzin usług z oferty ocenianej  

Liczba punktów oferty =      -------------------------------------------------------------------------- x 50 

                                                          Największa godzin liczba usług z wszystkich ofert  

 

Pod pojęciem usługi Zamawiający rozumie usługę szkoleniową lub doradczą w wymiarze:  

a) usługa szkoleniowa - co najmniej 2 dni szkoleniowe każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co 

najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 10 osób każda,  

b) usługa doradcza w wymiarze co najmniej 20 godzin dla co najmniej 10 osób każda -  

- w przypadku opisanym w a) i b) - skierowanych do osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w rozumieniu art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i/lub rodzin wieloproblemowych i/lub 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub rodzin zastępczych, zrealizowaną na rzecz 

zewnętrznego w stosunku do Wykonawcy podmiotu (co oznacza, że Zamawiający nie bierze pod 

uwagę usług zrealizowanych w ramach projektów własnych Wykonawcy). Każda usługa 

szkoleniowa lub doradcza wykazywana przez Wykonawcę musi mieścić się w zakresach 

tematycznych opisanych w niniejszym punkcie lit. a. – h.  

 

W przypadku zadeklarowania kryterium 2, Wykonawca wpisuje usługi do Załącznika nr 10 do 

WZUS oraz załącza dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
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tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 

Przy obliczaniu punktacji wykonawcy w ramach kryterium 2 Zamawiający weźmie pod uwagę tylko 

i wyłącznie usługi, co do których wykonawca podał informacje zgodnie z treścią wykazu, 

stanowiącego załącznik nr 10 do WZUS oraz co do których wykonawca złożył ww. dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie. W przypadku braku załączenia wykazu 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do WZUS lub dokumentów potwierdzających należyte 

wykonanie poszczególnych usług wskazanych w wykazie zawartym w Załączniku nr 10 do WZUS 

na potrzeby oceny w ramach kryterium 2 oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał do 

uzupełnienia wykazu, ani referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

lub wykonywanie usług. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się przez 

Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu uzyskania punktów w   kryterium. 

 

Maksymalna ilość punktów (Z), jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.  

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższe liczby punktów obliczone wg 

przedstawionych wyżej wzorów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z ordynacją podatkową.  

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie wskazanych powyżej kryteriów. 

Po zsumowaniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów dla poszczególnych kryteriów 

oceny w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujący wzór:  

Z= C+ DW 

gdzie:  

Z - łączna ilość uzyskanych punktów; 

C - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”; 

DW - ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu szkoleń 

/kursów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów), 

Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 

3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i kryteriach, Zamawiający wezwie 

Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych o których mowa w art. 91 ust. 4 Pzp. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 na stronie internetowej oraz powiadomi wszystkich Wykonawców. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferty można składać w następującym miejscu: 

nazwa instytucji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich   

miejscowość:  57-200 Ząbkowice Śląskie   
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ulica:  Osiedle XX – lecia 52   

w terminie do dnia:  10.09.2018 r. do godz. 15.00 

2. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:  

nazwa instytucji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich  

miejscowość:  Ząbkowice Śląskie  

ulica:  Osiedle XX-lecia 52               

w dniu 11.09.2018 r.  o godz. 8.30   

3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w OPS (sekretariat). Oferta złożona po 

terminie zostanie zwrócona bez otwierania (art. 84 ust. 2).  

4. Wykonawcy mogą, uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

5. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranym Wykonawcom lub upoważnionym 

przedstawicielom: 

a) kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia; 

b) firmy oraz  adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofertach. 

6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie 

internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne usługi w zakresie aktywizacji 20 uczestników projektu „Aktywna integracja  - szansą dla 

wszystkich” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ona lata 2014 – 2020, Działanie 

9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi 

Społeczne (WZUS) 

 

 

ZATWIERDZAM  

 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich 

(-) Izabela Lisowska  


