
Znak sprawy: DZP/341/3/20/U-EFS                                    

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE

pod nazwą: 

„Prowadzenie zajęć i warsztatów aktywizujących dla osób w wieku 60+ korzystających z
Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora”

Postępowanie  prowadzone  jest  z  wykorzystaniem  środków  unijnych,  dla  potrzeb  projektu:
”Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach” współfinansowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie:
9.2.  Dostępne  i  efektywne  usługi  społeczne  i  zdrowotne,  Poddziałanie:  9.2.1.  Rozwój  usług
społecznych i zdrowotnych - ZIT.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówień na usługi społeczne
i  inne  szczególne  usługi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Zatwierdzono w dniu:  31 marca  2020 r.
      

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej 
mgr Marianna Feith
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach wyznaczony w trybie art. 16 ustawy z dnia  29
stycznia  2004  r.  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  jako
zamawiający upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania  w imieniu i na rzecz:
Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach ul. Batorego 57.

Adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Budowlanych 59,
43-100 Tychy
tel.: 32 323 22 41; fax: 32 323 22 41
e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl
internet: www.mops.tychy.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1  Postępowanie prowadzone jest  na podstawie art.  138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą  Pzp”.

2.2  Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138g
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2.3 Regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne prowadzone na podstawie art.
138 o ustawy Prawa zamówień publicznych stanowi załącznik nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV:   80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
  80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

3.1 Adresaci zadania: Osoby w wieku 60+ korzystające z Klubu Seniora oraz Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznościowych w Tychach przy ul. Edukacji 11.

Zadanie podzielone jest na 5 części i obejmuje:

3.2 Część 1: Prowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia

Zadanie polega na opracowaniu programu warsztatów zdrowego stylu życia (dietetyka,
zasady zdrowego stylu  życia,  dbałość  o wygląd i  inne)  z  uwzględnieniem potrzeb i
specyfiki osób w wieku 60+ oraz prowadzeniu poszczególnych warsztatów dla ok. 30
uczestników projektu, korzystających z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Zadanie
realizowane  w formie  zajęć  grupowych,  w  układzie  2  godzin  miesięcznie  przez  21
miesięcy  trwania  projektu,  łączna  liczba  godzin  do  zrealizowania:  42  godziny, (od
kwietnia 2020 r. do grudnia 2021 r.)  od poniedziałku do piątku,  między godz.  9.00-
15.00.
Miejsce: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Tychach przy ul.  Edukacji 11.
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3.3 Część 2: Prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo

Zadanie  polega  na  opracowaniu  programu  zajęć  usprawniających  ruchowo  z
uwzględnieniem  potrzeb  i  specyfiki  osób  w  wieku  60+  oraz  prowadzeniu
poszczególnych zajęć  dla  ok.  30 uczestników projektu,  korzystających z Dziennego
Domu Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane w formie zajęć grupowych, w układzie
3 godzin tygodniowo po 1 godzinie dziennie, przez ok. 21 miesięcy trwania projektu,
łączna liczba godzin do zrealizowania:  252 godziny, (od kwietnia 2020 r. do grudnia
2021 r.) od poniedziałku do piątku, między godz. 9.00- 15.00.
Miejsce: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Tychach przy ul.  Edukacji 11.

3.4 Część 3: Przeprowadzenie tematycznych prelekcji

Zadanie  polega  na  przeprowadzeniu  prelekcji  z  uwzględnieniem potrzeb  i  specyfiki
osób w wieku 60+ korzystających z Klubu Seniora. Prelegentami winny być osobowości
w  swoich  dziedzinach  aktywności  społecznej,  zawodowej,  np.  podróżnik,  aktor,
dziennikarz,  dietetyk,  fizjoterapeuta,  sportowiec,  pisarz  (min.  7  tematów  prelekcji).
Prelekcje prowadzone w formie zajęć grupowych dla 20 osób, w układzie 1,5 godziny
miesięcznie  przez  ok.  21  miesięcy  trwania  projektu,  łączna  liczba  godzin  do
zrealizowania: 31,5 godziny (od kwietnia 2020 r. do grudnia 2021 r.) od poniedziałku do
piątku, między godz. 15.00- 18.00.

3.5 Część 4: Prowadzenie treningu pamięci

Zadanie polega na opracowaniu programu treningu pamięci z uwzględnieniem potrzeb i
specyfiki  osób  w  wieku  60+  oraz  prowadzeniu  poszczególnych  zajęć  dla  ok.  20
uczestników projektu, korzystających z Klubu Seniora. Zadanie realizowane w formie
zajęć grupowych, w układzie 2 godzin tygodniowo przez ok. 10 tygodni w każdym roku
trwania projektu, łączna liczba godzin do zrealizowania: 40 godzin, (od kwietnia 2020 r.
do grudnia 2021 r.) od poniedziałku do piątku, między godz. 15.00- 18.00.
Miejsce: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Tychach przy ul.  Edukacji 11.

3.6 Część 5: Prowadzenie warsztatów aktorskich

Zadanie polega na prowadzeniu warsztatów aktorskich dla ok. 20 osób w wieku 60+
korzystających z Klubu Seniora, na które składa się:

a) opracowanie programu i poprowadzenie warsztatu aktorskiego pracy z tekstem (2 x
20 godzin, realizowanych po 4 godziny tygodniowo w każdym roku trwania projektu,
łącznie 40 godzin),

b)  opracowanie  programu  i  poprowadzenie  warsztatu  pantomimy  (2  x  20  godzin,
realizowanych po 4 godziny tygodniowo, w każdym roku trwania projektu, łącznie  40
godzin),

c)  opracowanie  programu  i  poprowadzenie  warsztatu  tańca  (2  x  20  godzin,
realizowanych po 4 godziny tygodniowo, w każdym roku trwania projektu, łącznie  40
godzin),

 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
3



d)  opracowanie  scenariusza  przedstawienia  teatralnego  w  wykonaniu  uczestników
warsztatów aktorskich oraz jego reżyseria i wystawienie w CUS Tychy ul. Edukacji 11. 

Łącznie po 60 godzin warsztatów aktorskich w każdym roku, tj. łącznie 120 godzin w
czasie trwania projektu.

3.7  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych.  Wybór  oferty
najkorzystniejszej  nastąpi  oddzielnie  dla  każdej  części  zamówienia.  Wykonawca  może  złożyć
ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia w ramach danej części zostaną odrzucone.

3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.9 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.10 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia na usługi.

3.11  Wykonawca jest  zobowiązany  wskazać  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich firm.

3.12 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

3.13 Wykonawca jest zobligowany w pracy z uczestnikami projektu do zapobiegania dyskryminacji
ze względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie, niepełnosprawność.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

4.1 Część 1 - Prowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia
- od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. 

4.2  Część 2 - Prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo
- od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

4.3 Część 3 - Prowadzenie prelekcji
- od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

4.4 Część 4 - Prowadzenie treningu pamięci
- od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

4.5 Część 5 - Prowadzenie warsztatów aktorskich
-  od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

5.1.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

5.1.2  Zamawiający  dodatkowo  przewiduje  wykluczenie  Wykonawcy  w  przypadkach,
o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj.:

a)  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  - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze
zm.)  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 2017 r., poz. 2344 ze  zm.);

b) 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;

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  zawartą  z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

d)  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenie 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
ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5.2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Część 1 - Prowadzenie warsztatów zdrowego stylu życia

a)  Wykonawca spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał lub wykonuje z należytą starannością usługi prowadzenia warsztatów
z  zakresu zdrowego stylu życia w wymiarze co najmniej 30 godzin,
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia jedną
osobę posiadającą:
- kwalifikacje do prowadzenia warsztatów zdrowego stylu życia,
-  minimum  2-letnie  doświadczenie  w  prowadzeniu  warsztatów  z  tematyki  dotyczącej  
zdrowego stylu życia.
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Część 2 -  Prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo:

a)  Wykonawca spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym  okresie  wykonał  lub  wykonuje  z  należytą  starannością  usługi  prowadzenia  zajęć
usprawniających ruchowo  w wymiarze co najmniej 200 godzin,
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia jedną
osobę posiadającą:
- kwalifikacje do prowadzenia zajęć usprawniających ruchowo,
- minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć usprawniających ruchowo.

Część 3 -  Przeprowadzenie tematycznych prelekcji:

a)  Wykonawca spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym  okresie  wykonał  lub  wykonuje  z  należytą  starannością  usługi  organizacji
i przeprowadzenia tematycznych prelekcji dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 30
godzin,
b)  Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  skieruje  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  co
najmniej  4  prelegentów z  dowolnych  tematów wskazanych  w przedmiocie  zamówienia,
którzy:
- posiadają odpowiednie kompetencje merytoryczne w zakresie omawianych zagadnień,
- przeprowadzili co najmniej 1 prelekcję z omawianego w ramach zadania tematu.

Część 4 -  Prowadzenie treningu pamięci

a)  Wykonawca spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał  lub wykonuje z należytą starannością usługi prowadzenia treningu
pamięci dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 30 godzin,
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia jedną
osobę posiadającą:
- kwalifikacje do prowadzenia treningów pamięci,
- minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów pamięci.

Część 5 - Prowadzenie warsztatów aktorskich

a)  Wykonawca spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał lub wykonuje z należytą starannością usługi prowadzenia warsztatów
aktorskich w zakresie  zagadnień opisanych w pkt  3.6 opisu  przedmiotu  zamówienia,  w
wymiarze co najmniej 100 godzin.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osoby
posiadające:
- kwalifikacje do prowadzenia warsztatów aktorskich,
-  minimum  2-letnie  doświadczenie  w  prowadzeniu  warsztatów  aktorskich,  zgodnie  z
tematyką warsztatu do którego osoba zostanie wskazana tj. w zakresie:
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 pracy z tekstem

 pantomimy

 tańca
oraz

 doświadczenie w zakresie reżyserii i wystawienia minimum jednego spektaklu.

5.3 Zamawiający  informuje  jednocześnie,  ze  tylko  osoby  wymienione  w  wykazie,  spełniające
warunki określone w punkcie 5.2 będą dopuszczone do realizacji zamówienia.

5.4 Zamawiający informuje, iż w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu może
wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

5.5 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, warunki udziału
w postępowaniu winny być spełnione łącznie.

5.6  W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.

5.7  Poleganie na zasobach innych podmiotów:

5.7.1  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  w
punkcie  5.2  niniejszego  Ogłoszenia  w  stosownych sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do
konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.7.2  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić  Zamawiającemu,  że realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -
załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.

5.7.3  Zamawiający  oceni,  czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada,  czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8. 

5.7.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli
podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  wymaganych  od  Wykonawcy  ubiegającego  się  o
udzielenie zamówienia, które winny być załączone do oferty:

6.1.1  Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  w  zakresie  wskazanym
w załączniku nr  2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
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6.1.1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  te  ma  potwierdzać  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1.1.2  Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu,  zamieścił  informacje  o
podwykonawcach w oświadczeniu,  o którym mowa w punkcie 6.1.1  niniejszego
Ogłoszenia.

6.1.1.3  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu
wykazania  braku  istnienia  wobec nich  podstaw wykluczenia  oraz  spełnienia  -  w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu,
składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.1 niniejszego Ogłoszenia dotyczące
tych podmiotów i podpisane przez dane podmioty.

6.1.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia,  niezbędnych  do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami  –  załącznik  nr  4  do
Ogłoszenia o zamówieniu.

6.2  Wykaz oświadczeń lub  dokumentów, do złożenia  których Zamawiający, przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym, nie
krótszym  niż  5  dni  terminie.  Dokumenty  te  i  oświadczenia  winny  być  aktualne  na  dzień  ich
złożenia:

 w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.2.1   wykaz  usług wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały
wykonane – załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu;

 w zakresie nie podlegania wykluczeniu  

6.2.4 odpis z  właściwego rejestru lub centralnej   ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub
ust.  5  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
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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.  Przepisu  zdania
pierwszego 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.

6.4 W  okolicznościach  wskazanych  w  pkt  6.3  Ogłoszenia  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
uwzględnienia niniejszych informacji w załączniku nr 2 do  Ogłoszenia.

6.5  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w
pkt 6.3 Ogłoszenia.

6.6 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia – załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu.

6.7  W zakresie  nie  uregulowanym  w Ogłoszeniu  zastosowanie  mają  przepisy  rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126
ze zm.).

6.8  Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  punkcie  6.1.1  niniejszego
Ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust.  1  ustawy  Pzp,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,
oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich  złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub  udzielenia  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba,  że  mimo  ich  złożenia,
uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia  wyjaśnień oferta  Wykonawcy podlega odrzuceniu,
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.9 Zamawiający  informuje,  że  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. GRUPA KAPITAŁOWA 

7.1  Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z
2019 poz. 369) poprzez pojęcie: 
a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r.  - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 poz.1292), a także: 

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o
charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 poz. 1292),
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-  osobę  fizyczną  wykonującą  zawód  we  własnym  imieniu  i  na  własny  rachunek  lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 
- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,  
-  związek przedsiębiorców w rozumieniu  art.  4  pkt  2  ustawy z  wyłączeniem przepisów
dotyczących koncentracji,

b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności
prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

-  dysponowanie  bezpośrednio  lub  pośrednio  większością  głosów  na  zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w
zarządzie  innego  przedsiębiorcy  (przedsiębiorcy  zależnego),  także  na  podstawie
porozumień z innymi osobami, 
-  uprawnienie  do powoływania  lub  odwoływania  większości  członków zarządu  lub  rady
nadzorczej  innego  przedsiębiorcy  (przedsiębiorcy  zależnego),  także  na  podstawie
porozumień z innymi osobami, 
-  członkowie  jego  zarządu  lub  rady  nadzorczej  stanowią  więcej  niż  połowę  członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
-  dysponowanie  bezpośrednio  lub  pośrednio  większością  głosów  w  spółce  osobowej
zależnej  albo  na  walnym  zgromadzeniu  spółdzielni  zależnej,  także  na  podstawie
porozumień z innymi osobami, 
- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

7.2 W oparciu o wskazane regulacje, Wykonawca winien samodzielnie zdecydować czy należy do
grupy kapitałowej.

8.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO
Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

8.1 Wszystkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  Zamawiający  oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie,  faxem lub drogą elektroniczną,  za wyjątkiem oferty,
umowy  oraz  oświadczeń  i  dokumentów wymienionych  w  punkcie  6  niniejszego  Ogłoszenia  o
zamówieniu (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3
i 3a ustawy PZP), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

8.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu.

8.3  Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych
59, 43-100 Tychy, pok. 105.
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8.4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny
być kierowane drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.tychy.pl, a faxem na numer: (32)
323-22-41.

8.5  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Ogłoszenia  o
zamówieniu.  Wyjaśnienia dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu udzielane będą z zachowaniem
zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38).

8.6  W przypadku rozbieżności  pomiędzy treścią  niniejszego Ogłoszenia,  a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
zamawiającego.

8.7 Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:

W zakresie proceduralnym - Anna Mierny – specjalista, tel. (32) 323-22-74
W zakresie merytorycznym – Paweł Kasprzyk – Kierownik projektu, tel. (32) 323-22-41

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na
wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może
tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  zwrócić  się  do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż
60 dni.

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
 

11.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

11.1.1 Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 1a/1b/1c/1d/1e do Ogłoszenia o zamówieniu;
11.1.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu;
11.1.3 Oświadczenie innego podmiotu załącznik  nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu (jeżeli
dotyczy);
11.1.4 Wykaz osób załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu;
11.1.5 Pełnomocnictwo  lub  umowa podmiotów występujących  wspólnie  wskazujące,  że
osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona (jeżeli dotyczy);

11.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.

11.3  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku
Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
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publicznego.

11.4  Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu.  Wszelkie  koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia.

11.6  Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną
trwałą  i  czytelną  techniką,  na  każdej  stronie  podpisana  przez  osobę  (osoby)  uprawnioną  do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, podpis  (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią
imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

11.7  Proponuje  się,  aby  wszystkie  zapisane  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  były  kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały.

11.8  Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie opatrzonej w:

1) nazwę i adres Wykonawcy
2) nazwę i adres Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

3) oznaczenie:

Oferta pn: „Prowadzenie zajęć i warsztatów aktywizujących dla osób w wieku 60+
korzystających z Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora”

NIE OTWIERAĆ przed 09.04.2020 r. godz. 9:30

CZĘŚĆ:......................

Uwaga! Jeżeli  Wykonawca składa ofertę na więcej  niż jedną część,  oferty zamieszcza w
osobnych kopertach.

11.9  Wykonawca może wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to
musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.8 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.

11.10 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust 3 ustawy Pzp oferty składane
w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  są  jawne  i  podlegają  udostępnieniu  od  chwili  ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia  1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019 r., poz. 1010), jeśli
Wykonawca  w  terminie  składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być  udostępniane  i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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11.11  Zgodnie  z  art.  11  pkt  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej
konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

11.12  Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były
przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  ”tajemnica
przedsiębiorstwa”,  spięte/zszyte  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych  elementów  oferty.  Brak
jednoznacznego  wskazania,  które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.

11.13 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem.

11.14 Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający  uzna  za  skuteczne  wyłącznie  w  sytuacji  kiedy  Wykonawca  oprócz  samego
zastrzeżenia wykaże jednocześnie, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.15  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN Zamawiający
przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

12.1  Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  przy  ul.  Budowlanych  59  w  Tychach,
pokój nr 105 do dnia 09.04.2020 r. do godz. 9:00

12.2   W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która
została złożona po terminie.

12.3  Otwarcie ofert jest jawne.  Zamawiający otworzy oferty w dniu 09.04.2020 r. o godz. 9:30,
w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 133. 

12.4  Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

12.5  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  tronie  internetowej:
http://mops.tychy.pl/zamowienia_publiczne/powyzej30.html informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
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c)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  
zawartych w ofertach

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

13.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia

13.2  Cena  oferty  obliczona  przez  Wykonawcę  na  podstawie  przekazanych  materiałów  musi
zawierać  w  swej  wartości  wszelkie  koszty  zapewniające  właściwe  wykonanie  przedmiotu
zamówienia.

13.3  Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

13.4 Cena oferty jest maksymalną za wykonanie zamówienia.

13.5 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich PLN.

13.6 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt  lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w
stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi  z  odrębnych przepisów, Zamawiający  zwraca się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

13.7  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.

14.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

14.1   Za  ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  zawierająca  najkorzystniejszy  bilans
punktów w kryteriach:

14.1.1  Dla  Części  1  -  Prowadzenie  warsztatów  zdrowego  stylu  życia  punkty  będą
liczone następująco:

Nr
kryterium

Nazwa kryterium Waga

1 Cena (koszt) 60 %
2 Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania 40 %

Nr 
kryterium Wzór:

1 Cena:
       
                 Cmin
C =                                x 60                               
                  Cof 
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C – cena
Cmin – cena najniższej spośród badanych ofert
Cof – cena oferty badanej

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2

D  oświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania:

W  powyższym  kryterium  oceniana  będzie  osoba  skierowana  do  realizacji  zadania.
W przypadku przedstawienia w ofercie większej liczby osób, niż wymagana 1, Zamawiający oceni
pierwszą osobę z listy w następujący sposób:

- 2 letnie (wymagane) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z tematyki dotyczącej zdrowego
stylu życia  (0 pkt)
- powyżej 2 lat do 3 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z tematyki dotyczącej zdrowego
stylu życia(2 pkt)
- powyżej 3 lat do 5 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z tematyki dotyczącej zdrowego
stylu życia (5 pkt)
- powyżej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z tematyki dotyczącej zdrowego stylu
życia (10 pkt)

Punkty zostaną przeliczone wg następującego wzoru:

                       Dof
  D =                                           x 40 
                     Dmax                                                

D – doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania                      
Dof – liczba punktów w badanej ofercie
Dmax – liczba punktów maksymalnej oferty

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

14.1.2 Dla Części 2 - Prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo punkty będą liczone
następująco:

Nr
kryterium

Nazwa kryterium Waga

1 Cena (koszt) 60%

2 Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania 40%
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Nr
kryterium

Wzór:

1 Cena:
       
                 Cmin
C =                                x 60                               
                  Cof 
C – cena
Cmin – cena najniższej spośród badanych ofert
Cof – cena oferty badanej

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2 Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania:

W  powyższym  kryterium  oceniana  będzie  osoba  skierowana  do  realizacji  zadania.
W przypadku przedstawienia w ofercie większej liczby osób, niż wymagana 1, zamawiający oceni
pierwszą osobę z listy w następujący sposób:

- 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć usprawniających ruchowo– 0 pkt
- powyżej 2 lat do 3 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć usprawniających ruchowo- 2 pkt
- powyżej 3 lat do 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć usprawniających ruchowo - 5 pkt
- powyżej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć usprawniających ruchowo - 10 pkt

Punkty zostaną przeliczone wg następującego wzoru:

                   Dof
D =                              x 40                                                                
                 Dmax

D – doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania   
Dof – liczba punktów w badanej ofercie
Dmax – liczba punktów maksymalnej oferty

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

14.1.3 Dla Części  3 –  Przeprowadzenie tematycznych prelekcji  punkty będą liczone
następująco:

Nr
kryterium

Nazwa kryterium Waga

1 Cena (koszt) 60%

2 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania 40%
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Nr
kryterium

Wzór:

1 Cena:
       
                 Cmin
C =                                x 60                               
                  Cof 
C – cena
Cmin – cena najniższej spośród badanych ofert
Cof – cena oferty badanej

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania:

W  powyższym  kryterium  Zamawiający  oceni  łączną  liczbę  prelekcji  przeprowadzonych  przez
każdego  z  4  prelegentów  z  tematów  wskazanych  w  ramach  realizacji  zadania.  Za  każdą
przeprowadzoną  prelekcję  prelegent  otrzyma  1  punkt.  Jeżeli  do  realizacji  wskazanych  przez
Wykonawce tematów wykaże on więcej niż  1 prelegenta,  zamawiający oceni tylko pierwszego
wskazanego  do  teamu  prelegenta.  Punkty  przyznane   każdemu  z  prelegentów  zostaną
zsumowane i przeliczone wg następującego wzoru:

                   Dof
D =                              x 40                                                                
                 Dmax

D – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania   
Dof – liczba punktów w badanej ofercie
Dmax – liczba punktów maksymalnej oferty

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

14.1.4 Dla Części 4 - Prowadzenie treningu pamięci punkty będą liczone następująco:

Nr
kryterium

Nazwa kryterium Waga

1 Cena (koszt) 60%

2 Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania 40%

Nr
kryterium

Wzór:

1 Cena:
       
                 Cmin
C =                                x 60                               
                  Cof 
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C – cena
Cmin – cena najniższej spośród badanych ofert
Cof – cena oferty badanej

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2 Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania:

W  powyższym  kryterium  oceniana  będzie  osoba  skierowana  do  realizacji  zadania.
W przypadku przedstawienia w ofercie większej liczby osób, niż wymagana 1, zamawiający oceni
pierwszą osobę z listy w następujący sposób:

- 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu treningu pamięci– 0 pkt
- powyżej 2 lat do 3 lat doświadczenia w prowadzeniu treningu pamięci - 2 pkt
- powyżej 3 lat do 5 lat doświadczenia w prowadzeniu treningu pamięci  - 5 pkt
- powyżej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu treningu pamięci - 10 pkt

Punkty zostaną przeliczone wg następującego wzoru:

                   Dof
D =                              x 40                                                                
                 Dmax

D – doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania   
Dof – liczba punktów w badanej ofercie
Dmax – liczba punktów maksymalnej oferty

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

14.1.5 Dla Części  5  -  Prowadzenie  warsztatów  aktorskich  punkty  będą  liczone
następująco:

Nr
kryterium

Nazwa kryterium Waga

1 Cena (koszt) 60%

2 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania 40%

Nr
kryterium

Wzór:

1 Cena:
       
                 Cmin
C =                                x 60                               
                  Cof 
C – cena
Cmin – cena najniższej spośród badanych ofert
Cof – cena oferty badanej
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W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

2 Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania:

W  powyższym  kryterium  Zamawiający  oceni  doświadczenie  zawodowe  osób  w  prowadzeniu
poszczególnych warsztatów aktorskich. 
W przypadku, gdy różne tematy warsztatów realizować będzie ta sama osoba, Zamawiający oceni
jej doświadczenie w realizacji warsztatów aktorskich do których została wskazana w załączniku
nr  4  do Ogłoszenia  -  „Wykaz osób”.  Jeżeli  do  realizacji  poszczególnych  tematów warsztatów
aktorskich Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę, Zamawiający oceni tylko pierwszą osobę z
osób wskazanych do realizacji poszczególnych warsztatów w następujący sposób:

W zakresie warsztatów aktorskich: praca z tekstem/pantomima/taniec:

- 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: pracy z tekstem/pantomimy/tańca – 0 pkt
- powyżej 2 lat do 3 lat w prowadzeniu warsztatów: pracy z tekstem/pantomimy/tańca - 2 pkt
- powyżej 3 lat do 5 lat w prowadzeniu warsztatów: pracy z tekstem/pantomimy/tańca - 5 pkt
- powyżej 5 lat w prowadzeniu warsztatów: pracy z tekstem/pantomimy/tańca - 10 pkt

W zakresie warsztatów aktorskich: reżyseria i wystawienie przedstawienia:

- reżyseria i wystawienie 1 przedstawienia – 0 pkt
- reżyseria i wystawienie 2 do 4 przedstawień – 2 pkt
- reżyseria i wystawienie 5 do 9 przedstawień – 5 pkt
- reżyseria i wystawienie 10 i więcej  przedstawień – 10 pkt

Punkty  przyznane  w  zakresie  każdego  warsztatu  zostaną  zsumowane  i  przeliczone  wg
następującego wzoru:

                   Dof
D =                              x 40                                                                
                 Dmax

D – doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania   
Dof – liczba punktów w badanej ofercie
Dmax – liczba punktów maksymalnej oferty

W powyższym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

14.2 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.

14.3 Punkty  przyznane  Wykonawcy w zakresie  każdego  z  kryteriów (w ramach danej  części)
zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

14.4  W  toku  dokonywania  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

14.5  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
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więcej ofert  przedstawi taki  sam bilans ceny i  pozostałych kryteriów oceny ofert,  Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej
samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  Wykonawców, którzy  złożyli  oferty,  do  złożenia  w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

15.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO
WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

15.1  W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  (w  terminie
określonym  przez  Zamawiającego)  przedstawienia  umowy  regulującej  współpracę  tych
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania,
zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  każdemu  z  nich,  solidarną  odpowiedzialność  za
wykonanie  zamówienia,  oznaczenie  czasu  trwania  konsorcjum  (obejmującego  okres  realizacji
przedmiotu  zamówienia),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.2 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się  od  zawarcia  umowy  Zamawiający  będzie  mógł  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich  ponownego badania  i  oceny  chyba,  że  zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp,

15.3  Wykonawca,  przed zawarciem umowy, jest  zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu do
wglądu:
-  dokumenty  potwierdzające kwalifikacje  osób ujętych w załączniku  nr  4a/4b do Ogłoszenia  o
zamówieniu, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

18.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO
TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY:

18.1  Wzory umów dla każdego z zadań stanowią odpowiednio załączniki  nr 7a/7b/7c/7d/7e do
Ogłoszenia o zamówieniu.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

19.1 Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych,
nie mają zastosowania środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
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20. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

20.1   Niniejsze  zamówienie  jest  finansowane  ze  środków  pochodzących  z  budżetu Unii
Europejskiej.

21. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

21.1  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom  określonym  w  niniejszym  Ogłoszeniu  o  zamówieniu  i  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

21.2  Zamawiający  zastrzega  możliwość  unieważnienia  postępowania,  w  szczególności  w
sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

21.3  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i  adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej  wyboru
oraz  nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy
Wykonawców, którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne;
c)  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne.

21.4  Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 21.3 Zamawiający umieści na stronie
internetowej: www.mops.tychy.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

21.5  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  niezwłocznie  po  dniu
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
22. INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy
Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne prowadzone na podstawie art.
138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Integralną część niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu stanowią:

1. załącznik nr 1a/1b/1c/1d/1e – Formularz oferty    
2. załącznik nr 2 -  Oświadczenie art. 25 ust.1
3. załącznik nr 3 - Oświadczenie innego podmiotu
4. załącznik nr 4 –  Wykaz osób
5. załącznik nr 5 –  Wykaz usług
6. załącznik nr 6 -   Oświadczenie grupa kapitałowa 
7. załącznik nr 7a/7b/7c/7d/7e –  Wzory umów
8. załącznik nr 8 – Regulamin postępowania
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych
59, 43-100 Tychy, nr tel. 32 323 22 61, adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym
można się kontaktować pod adresem  e-mail: iod@mops.tychy.pl, telefon: 32 323 22 74;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
w  celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Prowadzenie  zajęć  i
warsztatów aktywizujących dla osób w wieku 60+ korzystających z Dziennego Domu Pomocy Społecznej i
Klubu  Seniora”  w  związku  z  realizacją  projektu  dofinansowanego  ze  środków  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL);

-  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa Pzp'' a także osoby fizyczne lub prawne,
upoważnione  przez  administratora  lub  Beneficjenta,  w  związku  z  realizacją  projektu,  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, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, dostawcom systemów informatycznych
i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym
uczestnikom postępowań administracyjnych;

-  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  umowie  o
dofinansowanie projektu „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach” zawartej w ramach
RPOWSL na lata  2014-2020,  bez  uszczerbku  dla  zasad  regulujących  pomoc publiczną  oraz  krajowych
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów;

-  obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana  dotyczących  jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

 (skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych  z  zastrzeżeniem przypadków,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  2  RODO  (prawo  do
ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu
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zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej,  lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  Europejskiej  lub państwa
członkowskiego);  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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