
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
do Ogłoszenia Nr ZP.ID.252.06.2017 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

………………………. 
 (miejscowo ć, data) 

 
 
 
 
 

 

 

 

W przypadku Wykonawców ubiegaj cych się wspólnie o zamówienie (np. konsorcjum, spółka 

cywilna,  tj. wspólnicy spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegaj cych się o zamówienie (w przypadku spółki cywilnej należy wymienić wszystkich 

wspólników spółki cywilnej) 

REGON: …………………………………………… NIP: ……………………………………………………. 

Tel. ……………………… faks ………………………… adres e-mail ……………………………………… 

Nr KRS (jeżeli dotyczy): ……..……………………..……………………………………………..………….. 

Nr w Rejestrze KRAZ ……………….. 

 
W odpowiedzi na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE 
SZCZEGÓLNE USŁUGI – INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE I OBWATELSKIE, NR 
ZP.ID.252.06.2017 w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 
powiatu lęborskiego,  o warto ci poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie maj  przepisy art. 
138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z dnia 26 listopada 2015r. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) 
 
1. Oferuj  wykonanie usług b d cych przedmiotem niniejszego zamówienia: 

 

Czę ć Nazwa kryterium 

I. 
K 1: Cena brutto za 1 godzin  (z VAT) ……………………………………………………………………... 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………..……….. 

Cena brutto (z VAT):……. godzin x ………….. zł = 
……………………………………………….……….. 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………..……….. 

K 2: Do wiadczenie wykonawcy (ilo ć przeprowadzonych porad prawnych) 
………………………………… Na podstawie zał cznika nr 2 (Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia) 

………………………………………………………………………………………... 

Miejski O rodek Pomocy Społecznej 
w Łebie 

ul. Ko ciuszki 90A 
84-360 Łeba  

 

 

 

 

 

( pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) -  
je li dotyczy 



 

 

 

 

 

 

 

 

K3: Do wiadczenie wykładowcy latach – jako  prawnik 

…………………………………………………………… 

Na podstawie zał cznika nr 2 (Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia) 

………………………………………………………………………………………... 

 
 

2. Składaj c ofert  o wiadczamy, że: 
 Jako Wykonawca spełniam warunki udziału w postępowaniu – okre lone przez 

Zamawiaj cego w punkcie IV Ogłoszenia, 
 Zapoznali my się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy tre ć ogłoszenia  

o zamówieniu (zwanego dalej Ogłoszeniem) wraz z zał cznikami, z wyja nieniami i zmianami, 
 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi  

w Ogłoszeniu i zał cznikach do Ogłoszenia,  
 W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia 

zapisane w ogłoszeniu wraz z zał cznikami i w przypadku wyboru naszej oferty 
zobowi zujemy się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego, 

 Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
o wiadczenia składamy ze wiadomo ci  odpowiedzialno ci karnej za składanie fałszywych 
o wiadczeń w celu uzyskania korzy ci maj tkowych, 

 We wskazanej powyżej Cenie brutto oferty uwzględnili my wszystkie koszty bezpo rednie  
i po rednie, jakie uważamy za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki  
i opłaty, a w szczególno ci podatek VAT zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. W cenie brutto 
oferty uwzględnili my wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane przez Zamawiaj cego w ogłoszeniu  
i zał cznikach do Ogłoszenia oraz w wyja nieniach i zmianach Ogłoszenia i zał czników  
do Ogłoszenia,  

 Podana przez nas Cena brutto pozostanie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres 
realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia. 

 O wiadczam, że jeste my zwi zani niniejsz  ofert  przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 

 Faktura/rachunek za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiony/-a będzie na:  
 
 Nabywca: Gmina Miejska Łeba, ul. Ko ciuszki 90, 84-360 Łeba NIP 841-162-40-19 

 
 Odbiorca: MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE, ul. Ko ciuszki 

90A, 84-360 Łeba,. 
 
3. Jako osob  do kontaktów z Zamawiaj cym w ramach prowadzonego post powania  

o udzielenie zamówienia publicznego wskazujemy: 

…………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej: ……………………………….. 

Nr faksu i tel.: fax …………………………………………….. 

4. Ofertę składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 
5. Zał czniki: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
 O wiadczenie o braku występowania powi zań osobowych lub kapitałowych  
 O wiadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (o wiadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia). 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
………………………… dnia ………………………….. 
 
 

........................................................................................... 
 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy i składania o wiadczeń woli w jego imieniu) 
 

 
 
W przypadku osób fizycznych składaj cych ofert  zgodnie z art. 43 Kodeksu Cywilnego nazw  (firm ) 
osoby fizycznej jest jej imi  i nazwisko, w przypadku spółki cywilnej należy wpisać imiona i nazwiska 
wszystkich wspólników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Załącznik nr 2 

do Ogłoszenia Nr ZP.ID.252.06.2017 
 
 

WYKAZ KADRY DYDAKTYCZNEJ, KTÓRA B DZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 
ZAMÓWIENIA DOT. WIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH –WARSZTATY 

TERAPEUTYCZNE KSZTAŁTUJ CE UMIEJETNO CI OSOBISTE – SESJE GRUPOWE , W 
RAMACH PROJEKTU PN. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKA CÓW 

POWIATU L BORSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

 

Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia: ………………………………………... 
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dot. ww. osoby: 
(Należy zaznaczyć właściwy krzyżyk, jeśli osoba posiada wymienione kwalifikacje,  oraz podać daty od… do) 

□ ukończone studia prawinicze (jakie? oraz termin?) 
o Licencjackie ……………………………………………………….. 
o Magisterskie………………………………………………………. 
o Podyplomowe…………………………………………………….. 
o Kursy uzupełniaj ce 

(jakie?)……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Potwierdzenie spełniania kryterium nr 2  (ilość przeprowadzonych porad )” 

Lp. Nazwa prowadzonego 
porad 

Termin  
(od – do) 

Grupa docelowa Na zlecenie instytucji 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      



 

 

 

 

 

 

 

 

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

 
 
Potwierdzenie spełniania kryterium nr 3 „Doświadczenie prawnicze w latach. 
 
 

 □ 3 letnie doświadczenie w pracy ( należy podać nazwę instytucji, miejsce pracy oraz daty od … do….) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
niezbędnych do realizacji postępowania zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych - (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922) – dotyczy osób fizycznych. 
 
 
 

.................................................................... 
(Podpis osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia)   

   

          
       
 
 

.................................................................... 
 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy i składania o wiadczeń woli w jego imieniu) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3  
do Ogłoszenia Nr ZP.ID.252.05.2017                     

      
    ..............................................                     

(miejscowo ć, data) 
 ............................................................... 
(oznaczenie Wykonawcy / pieczęć  
adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

O WIADCZENIE O BRAKU POWI ZA  KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Składaj c ofertę w odpowiedzi na „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – 
Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszka ców powiatu l borskiego”, współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. (O  Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 6.1 „Aktywna  integracja”; 
Poddziałanie 6.1.2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020). 
 
 
o wiadczamy, że nie jeste my powi zani z: 

 beneficjentem projektu  
 osobami upoważnionymi do zaci gania zobowi zań w imieniu Beneficjenta projektu 
 osobami wykonuj cymi w imieniu Beneficjenta projektu czynno ci zwi zane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy  
osobowo lub kapitałowo, w szczególno ci poprzez: 
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawanie w zwi zku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 
 

         
      
 .................................................................... 

 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy i składania o wiadczeń woli w jego imieniu) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 4 
do Ogłoszenia Nr ZP.ID.252.06.2017 

  
       ................................................ 

(miejscowo ć, data) 
 ............................................................... 
 (oznaczenie Wykonawcy / pieczęć  
adresowa firmy Wykonawcy) 

 

O WIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

DOTYCZ CE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w odpowiedzi na „Ogłoszenie o 
zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi –Indywidualne poradnictw prawne i obywatelskie , 
NR  ZP.ID.252.06.2017, w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 
powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, prowadzonego przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Łebie  
 
O wiadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie  publicznych (t. 
j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 
 

 nie podlegamy wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 
 

     
 ..................................................................... 

 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy i składania o wiadczeń woli w jego imieniu) 

 
Pouczenie: 
Zgodnie z art. 24. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie  publicznych:   
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 



 

 

 

 

 

 

 

 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, 
których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od 
dnia uprawomocnienia się wyroku. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności 
wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 
1 pkt 1 i 2; 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa  
w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu  
o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza  
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe  
w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 
 
 

do   ogłoszenia  
Nr ZP.ID.252.06.2017 

WZÓR 
 

PROJEKT - UMOWA ZLECENIA Nr …………. 
zawarta w dniu ................ pomiędzy: 

 
 
Miejsk  Gmin  Łeba ul. Ko ciuszki 90, 84-360 Łeba, NIP: 841- 162- 40- 19 
/ Miejskim O rodkiem Pomocy Społecznej w Łebie 
Ul. Ko ciuszki 90 A, 84-360 Łeba  
zwanym w tre ci umowy „ZAMAWIAJ CYM”, 
reprezentowanym przez Kierownika MOPS: Grażynę Gał zka 
a  
………………………………………………………………………. 
NIP …………………….. REGON ……………………… 
zwanym w tre ci umowy „Wykonawc ”, 
 
reprezentowan  przez: ……………………………. 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiaj cego wyboru Wykonawcy, w trybie art. 138 o ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 
oraz na podstawie zasady konkurencyjno ci zgodnie z Zasadami wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 o następuj cej tre ci: 

 
§ 1 

Zamawiaj cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia publicznego 
na   wiadczenie usług psychologicznych – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie w 
ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszka ców powiatu l borskiego”, 
współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. (O  Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 06.01. „Aktywna Integracja”; Poddziałanie 
6.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020). 
 
 
Przedmiot zamówienia wykonany zostanie zgodnie z zapisami „Ogłoszenia o zamówieniu na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz 
zapisami niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Wykonawca wykona przedmiot umowy okre lony w § 1 w terminie …………………………………… 
. 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w ł cznej wysoko ci  ………………… (słownie: 
……………………..) obejmuj ce wszelkie narzuty na płace i koszty wynikaj ce z realizacji 
umowy, (w tym koszty na obowi zkowe ubezpieczenia społeczne, podatki i obci żenia 
pracodawcy). 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze rodków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

3. Wynagrodzenie za 1 godzinę wykonywanej pracy wynosi ………………. brutto (słownie: 
………………). 

4. Zamawiaj cy będzie płacił za wykonywanie przedmiotu umowy, po wykonaniu danej grupy 
zajęć, odpowiednio raz za 2017r. i raz za 2018r. (okre lonego w § 1 w terminie nie później niż 30 
dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i protokołu odbioru 
wskazuj cego szczegółowy zakres wykonanych czynno ci oraz liczbę godzin dotycz cych 
realizacji umowy (miesięcznej karty czasu pracy), przy jednoczesnym spełnianiu warunku 
okre lonego w § 8 ust.3) 

5. Zamawiaj cy (w zwi zku z finansowaniem ze rodków unijnych) zastrzega sobie i instytucjom 
uprawnionym do kontroli prawo wgl du do dokumentów Wykonawcy zwi zanych  
z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie 
obowi zywania umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

8. Faktury/rachunki za wykonane usługi wystawiane będ  na: Nabywca – Gmina Łeba ul. 
Ko ciuszki 90, 84-360 Łeba NIP 841-162-40-19 / Odbiorca: Miejski O rodek Pomocy 
Społecznej w Łebie, ul. Ko ciuszki 90A, 84-360 Łeba. 

9. Płatno ć za fakturę/rachunek zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez 
Zamawiaj cego rodkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiaj cego 
przez Instytucję Po rednicz c .  

10. W przypadku braku rodków, o jakich mowa w ust. 8 na rachunku bankowym Zamawiaj cego, 
płatno ć z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnion . 

11. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obci żenia rachunku 
bankowego Zamawiaj cego.  
 

§ 4 
PERSONEL 

1. Przedmiot umowy ma być wykonany przy udziale osób wskazanych w ofercie. Ewentualna 
zmiana osoby realizuj cej przedmiot umowy może nast pić wył cznie w szczególnych 
sytuacjach za zgod  Zamawiaj cego, o ile Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach i 
do wiadczeniu nie niższych niż przedstawione w ofercie. Sytuacja ta nie jest możliwa w 
przypadku osób fizycznych nie prowadz cych działalno ci gospodarczej.   

2. Zamawiaj cy  wymaga stało ci kadry realizuj cej przedmiot umowy. Wszelkie absencje 
spowodowane chorob  b dź innymi ważnymi przyczynami losowymi musz  być 
udokumentowane. 

3. Wykonawca musi zgłosić swoj  nieobecno ć do Biura Projektu gdzie jest zobowi zany 
przedstawić dokumenty dla osoby, która będzie pełniła zastępstwo. Dokumenty musz  
potwierdzić spełnienie tych samych warunków, jakie były zawarte w „Ogłoszeniu o zamówieniu na 
usługi społeczne i inne szczególne usługi – ”. Wymagane dokumenty mog  zostać przesłane mailem 
lub dostarczone osobi cie.  

 
§ 5 

1. Zamawiaj cy udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenia: salę wyposażon  w stoły  
i krzesła, z dostępem do WC, niezbędne do wykonania zamówienia. Pozostałe materiały 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie.  

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w miejscu wskazanym przez MOPS Łeba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Usługi co do zasady należy przeprowadzić w dni robocze, w godzinach pracy Miejskiego 
O rodka Pomocy Społecznej w Łebie. W uzasadnionych przypadkach mog  to być inne godziny 
(np. popołudniami lub w weekendy), ale aby przeprowadzić zajęcia w tych dniach  
i godzinach, należy uzyskać zgodę uczestników i uczestniczek. Terminy i godziny dostosowane 
będ  do najbardziej poż danych przez odbiorców 

4. Osoba zatrudniona w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobowi zana do opracowania 
harmonogramu w ramach przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we 
współpracy z Zamawiaj cym i uczestnikami projektu. Wstępny harmonogram należy 
przedstawić Zamawiaj cemu w ci gu 4 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiaj cy 
ustali  
z uczestnikami terminy spotkań na podstawie harmonogramu wstępnego. Harmonogram 
ustalony z uczestnikami jest harmonogramem ostatecznym, na podstawie którego Wykonawca 
będzie realizował przedmiot zamówienia. Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagaj  zgody 
przedstawiciela Zamawiaj cego i nie spowoduj  konieczno ci dokonania zmian Umowy w 
formie aneksu. 

5. Wykonawca zobowi zany jest do bież cego monitorowania obecno ci uczestników w celu 
udokumentowania uczestnictwa w projekcie. 

6. Dopuszcza się odpracowanie niezrealizowanych godzin w terminach ustalonych  
w porozumieniu z uczestnikami.  

7. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do:  
a) kontroli realizacji postanowień niniejszej umowy 
b) przeprowadzania w ród uczestników ankiet oceniaj cych realizację usługi oraz 

przygotowanie merytoryczne. 
8. W przypadku zastrzeżeń Zamawiaj cego do poziomu lub sposobu realizacji przedmiotu 

umowy, Zamawiaj cy może wezwać (poprzez monit) Wykonawcę  do zmiany sposobu 
wykonywania przedmiotu umowy, wyznaczaj c w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli w 
wyznaczonym terminie Wykonawca  nie odniesie się do zarzutów lub nie zacznie realizować we 
wła ciwy sposób  przedmiotu umowy– zostaje wysłany drugi monit z okre lonym terminem. 
Jeżeli  
w wyznaczonym terminie przedmiot umowy nie jest realizowany prawidłowo – umowa zostaje 
rozwi zania z winy Wykonawcy.  

 
§ 6  

Wykonawca zobowi zuje się do: 
1. Wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem terminów zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy i obowi zuj cymi przepisami.  
2. Wykonania zamówienia z najwyższ  staranno ci  oraz najlepsz  praktyk .  
3. Informowania Zamawiaj cego oraz dyrekcji o swojej nieobecno ci, najpóźniej w dniu zaistnienia 

okoliczno ci, w przypadku odwołania ich z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
4. wiadczenia usług w atrakcyjnej dla uczestników formie. 
5. wiadczenia usług w nowoczesny sposób, z indywidualnym podej ciem do uczestników. 
6. Stosowania polityki równo ci szans. 
7. Bież cego monitorowania obecno ci uczestników na zaj ciach w celu udokumentowania ich 

uczestnictwa w projekcie. Informacja o nieobecno ci musi zostać przekazywana 
Zamawiaj cemu niezwłocznie po przeprowadzeniu zaj ć (najpóźniej nast pnego dnia 
roboczego). 

8. Sporz dzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – dokumentacje 
fotograficzn  ze zrealizowanych działań – min. 5 zdjęć dla każdej czę ci zamówienia.  

9. Odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpo rednio zwi zanych  
z realizacj  przedmiotu zamówienia, tj. korespondencji dotycz cej Projektu i wszystkich innych 
dokumentów z nim zwi zanych „wychodz cych” od Wykonawcy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wykonywania zadań zgodnie z zapisami „Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi –” Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,  NR 
ZP.ID.252.06.2017, w szczególno ci z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
§ 7 

1. Usługi musz  przyczyniać się do realizowania celów i rezultatów projektu, w tym m.in.: 
Cel główny: Zwi kszenie zatrudnienia osób dotkni tych i zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym 
1) wskaźniki produktu 
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  
w Programie 
- Liczba osób z niepełnosprawno ciami objętych wsparciem w Programie  
2) wskaźniki rezultatu bezpo redniego: 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracuj cych po opuszczeniu 
Programu( ł cznie z pracuj cymi na własny rachunek) 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu Programu. 

 
§ 8 

Wykonawca zobowi zuje się w szczególno ci do: 
1. 1. Przeprowadzenia usług psychologicznych – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie, 

w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszka ców powiatu l borskiego”, 
współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu.  
2. Przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Wszelkie zmiany  
w harmonogramie wymagaj  zgody przedstawiciela Zamawiaj cego i nie spowoduj  konieczno ci 
dokonania zmian Umowy w formie aneksów. 
3. Zapłata za wykonanie usługi następuje w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia doręczenia 

do siedziby Zmawiaj cego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i protokołu odbioru 
wskazuj cego szczegółowy zakres wykonanych czynno ci oraz liczbę godzin dotycz cych 
realizacji danej czę ci umowy (miesięcznej karty czasu pracy) wraz z inn  wymagan  przez 
Zamawiaj cego dokumentacj  za przepracowane godziny.  
a) dzienniki zajęć, które musz  zawierać następuj ce informacje: listy obecno ci wraz liczb  
poszczególnych godzin i tematów, z informacj  na temat ł cznej ilo ci zrealizowanych godzin 
zajęć;  
b).protokół odbioru (miesi czna karta czasu pracy – dostarczona w ci gu 5 dni 
kalendarzowych od zako czonego miesi ca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 
2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawieraj c  co 
najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy 
personelu. Ł czne zaangażowanie zawodowe w realizacj  wszystkich programów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci oraz działa  finansowanych 
z innych źródeł, w tym rodków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 
276 godzin miesi cznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane s  
wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególno ci: ze stosunku pracy i stosunku 
cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma 
obowi zek na mocy Umowy  
o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem 
Zleceniobiorcy do projektu; 
c) dokumentacje fotograficzn  ze zrealizowanych działań – min. 10 zdjęć dla każdej czę ci 
zamówienia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

d)   po zrealizowaniu cało ci usługi dodatkowo: 
 harmonogram powykonawczy (tylko w przypadku, gdy nast piły zmiany w realizacji zajęć 

okre lone w harmonogramie pocz tkowym), 
 protokół zdawczo-odbiorczy dotycz cy wykonania zlecenia. 

 
§ 9 

1. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy:  
- Zamawiaj cy ponosi pełn  odpowiedzialno ć za uczestników w czasie trwania zajęć. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ć oferowanych usług, zgodno ć z warunkami 
technicznymi i jako ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożon  ofert , 
zapisami „Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – Indywidualne 
poradnictwo prawne i obywatelskie” oraz niniejsz  umow . 
- Wymagana jest należyta staranno ć przy realizacji zobowi zań umowy. 

2. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone przez Wykonawcę  
i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
§ 10  

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania regulacji prawnych dotycz cych wykonania 
zamówienia zgodnych ze stanem prawnym obowi zuj cym w trakcie trwania umowy. 

 
§ 11 

TAJEMNICA  
1. Wykonawca zobowi zuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

podczas realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowi zuje się do przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, do których 

uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach okre lonych ustaw  z dnia 29.08.1997 r.  
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922). 

 
§ 12 

 KONTROLA  
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy oraz prawo 

wgl du do dokumentów Wykonawcy zwi zanych z realizowanym projektem, w tym 
dokumentów finansowych. Wykonawca jest zobowi zany udzielić Zamawiaj cemu wszelkich 
Informacji niezbędnych do oceny należytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. W okresie do 31 grudnia 2027 r. umożliwienia Zamawiaj cemu lub innym 
instytucjom/podmiotom do tego uprawnionym nieograniczonego prawa wgl du  
do dokumentów zwi zanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych. 

3. W przypadku zmiany okoliczno ci, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 
Zamawiaj cy powiadomi pisemnie Wykonawcę przed upływem termonu okre lonego w ust. 2.  

 
§ 13 

1. Wykonawca zapewnia, że:  
a) obci żenie wynikaj ce z tytułu wykonywania umowy, nie wyklucza możliwo ci 

prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych zada , 
b) ł czne zaangażowanie zawodowe w realizacj  wszystkich programów finansowanych  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci oraz działa  finansowanych z innych 
źródeł, w tym rodków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 
godzin miesi cznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane s  
wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególno ci: ze stosunku pracy  
i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca ma obowi zek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych 
Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.   

2. Wykonawca  zobowi zuje si  do spełnienia ww. warunków w okresie kwalifikowania 
wynagrodzenia w tym projekcie. 

3. Realizacja Umowy będzie odbywać się zgodnie z zatwierdzon  umow  o dofinansowanie 
projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” RPPM.06.01-
02-22-0027/15-02. 

4. Zatrudnienie w/w osoby spełnia warunki kwalifikowalno ci wydatków na podstawie 
„Wytycznych dotycz cych kwalifikowalno ci wydatków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
§ 14 

KARY, ODST PIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiaj cy może odst pić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomo ci  

o wyst pieniu istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania czę ci umowy. 
Wynagrodzenie ustalone zostanie przez przedstawicieli obu stron na podstawie wykonanych 
godzin do dnia przerwania prac. 

2. Zamawiaj cy, zgodnie z art. 746 K.c., ma prawo odst pić od umowy w przypadku 
niewywi zania się Wykonawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia.  

3. Zamawiaj cy może odst pić od umowy, naliczaj c karę umown  w wysoko ci 20% ł cznego 
wynagrodzenia ryczałtowego  brutto okre lonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy 
pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiaj cego, Wykonawca zaniedbuje 
zobowi zania umowne.  

4. W przypadku odst pienia od Umowy lub rozwi zania Umowy z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy, Zamawiaj cy naliczy karę umown  w wysoko ci 20 % ł cznego wynagrodzenia 
ryczałtowego  brutto okre lonego w § 3 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu umowy okre lonego w § 2 
Umowy z przyczyn leż cych po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadku, gdy 
niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej, Wykonawca zapłaci karę umown  w 
wysoko ci 1% warto ci ł cznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 
okre lonego w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiaj cy może dochodzić 
odszkodowania uzupełniaj cego na zasadach ogólnych.  

7. Kary umowne zostan  potr cone przez Zamawiaj cego z faktur/rachunków wystawionych 
przez Wykonawcę.  

 
§ 15 

1. Zamawiaj cy wyznacza do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej 
umowy: ……………………………… 

2. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana  
w każdym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia każdej ze stron.  

 
§ 16 

1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do tre ci 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 
niniejszego paragrafu.  

2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczno ci, których nie można było 
przewidzieć  



 

 

 

 

 

 

 

 

w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwo ć wprowadzenia zmian do zawartej umowy  
w zakresie: 

a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiaj cego lub 
Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy, 
b)  przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 
c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwo ci 
wykonywania przez nich powierzonych czynno ci z przyczyn obiektywnych i niezależnych od 
Wykonawcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego 
lub innych przypadków losowych. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiaj cego  
z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i do wiadczenie nie niższe niż 
okre lone w ofercie (nie dotyczy Wykonawcy – osoby fizycznej nie prowadz cej działalno ci 
gospodarczej). 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem 
nieważno ci. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maj  przepisy Kodeksu cywilnego  
i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Strony deklaruj , iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikaj cego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejm  w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadz  do polubownego 
rozwi zania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 
Strony poddaj  rozstrzygnięciu przez s d wła ciwy dla Zamawiaj cego.  

6. Umowę sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 
Wykonawca, a dwa - Zamawiaj cy.  

 
 

 
ZAMAWIAJ CY:        WYKONAWCA : 
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