
 

    

  
 

 

Lublin, dn. 20.02.2020 r.  

 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2 

20-950 Lublin 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/CRS/2019 

W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY – PEDAGOGA PRACY PODWÓRKOWEJ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający Caritas Archidiecezji Lubelskiej, na terenie Lublina w ramach projektu: „Centrum 

Rewitalizacji Społecznej” nr RPLU.11.02.00-06-0110/18 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne; 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPO WL na lata 2014-2020 planuje zatrudnienie 

PEDAGOGA PRACY PODWÓRKOWEJ/streetworkera  

 

Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawców (pedagoga zajmującego się praca 

podwórkową), 1 osoba w wymiarze 0,5 etatu, która będzie pracować z dziećmi w środowisku 

lokalnym – obszar rewitalizacji Miasta Lublina w okresie 03-11.2020.  

 

W związku z powyższym poszukujemy: 

Pedagoga pracy podwórkowej - streetworkera gotowego do podjęcia pracy, prosimy o wycenę 

kosztów (Kod CPV: 85300000 - Usługi pracy społecznej i podobnej).  

 

Obowiązki: 

Praca podwórkowa wykonywana przez zatrudnionego streetworkera w miesiącach umożliwiających 

pracę z dziećmi na świeżym powietrzu skierowana jest do dzieci i młodzieży, borykających się                             

z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi, która większość czasu spędza na podwórkach,     

w bramach w domu wykazując często szkodliwe dla siebie zachowania (picie, palenie, 

narkotyzowanie się, zachowanie agresywne). Trudne zachowania dzieci i młodzieży mają swoje tło 

psychiczne, są one wynikiem doznawanych w przeszłości lub aktualnie trudnych stanów 

emocjonalnych, stanów deprywacji, braku satysfakcjonujących kontaktów z najbliższymi, braku 

możliwości wywiązania się ze stawianych przez dorosłych obowiązków i oczekiwań wykraczających 

poza możliwości dziecka, co ma istotny wpływ na kształtowanie się poczucia własnej wartości, 

godności i poczucia bezpieczeństwa. Streetworker będzie miał za zadanie dotrzeć do tych dzieci, 

nawiązać z nimi relację, a następnie wykonując pracę animacyjną i profilaktyczno-wychowawczą i 

prowadząc działania rekreacyjne, muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, profilaktyczne 

zaangażować dzieci i młodzież do alternatywnych form spędzania czasu, w tym korzystanie z oferty 

placówki wsparcia dziennego                      i ograniczać podejmowanie przez dzieci zachowań 



 

    

  
 

ryzykownych. W ramach projektu zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno–technicznego 

szkół w ramach ww. działań poprzez wykorzystanie m.in. boisk szkolnych, orlików itp. znajdujących 

się przy szkołach na terenie Śródmieścia M. Lublin. 

 

Oznaczania  materiałów dydaktycznych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

Prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 

Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu. 

 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014–2020.  

 

   

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Katarzyna Targońska,                                

tel. 728 844 088, e-mail: ktargonska@caritas.pl;  

2. Miejsce składania ofert: Caritas Archidiecezji Lubelskiej , ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2,                                 

20-950 Lublin 

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „ formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1                   

i załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie 

elektronicznej na adres e-mail: ktargonska@caritas.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert.                 

W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć  

w  nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta  

w ramach zapytania ofertowego 12/CRS/2019 w ramach realizacji projektu                                         

„Centrum Rewitalizacji Społecznej” 

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta. 

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki                    

z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt. jpg. 

5. Oferta musi być złożona do 28.02.2020 r. do godz 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.  

9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia oferty. 

10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. 

11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne  

z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 



 

    

  
 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady rozeznania rynku wymaganej przy 

realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – 

prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014–2020. 

 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki: 

 

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 

 

a) wykształcenie wyższe z zakresu pedagogika 

 

b)  minimum rok doświadczenia (12 miesięcy) na takim samym/podobnym stanowisku/min. 

200 h przeprowadzonych zajęć 

 

2. Ofertę na realizację zamówienia mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki:    

2.1 Warunek nr 1: 

Wykonawca posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika.  

2.2 Warunek nr 2 

Wykonawca posiada minimum roczne doświadczenie w pracy na takim samym/w podobnym 

charakterze. 

2.3 Warunek nr 3 

Wykonawca nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

jest mu zawieszona ani ograniczona.  

2.4 Warunek nr 4 

Wykonawca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek                              

w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego. 

2.5 Warunek nr 5 

Wykonawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2.6 Warunek nr 6 

Wykonawca przedstawi propozycję cenową w formie stawki brutto za miesiąc pracy                             

jako streetworker. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego 

warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu: Kserokopie/skan dyplomów/świadectwa ukończenia studiów/certyfikaty lub 

inny dokument potwierdzający spełnienie powyższego kryterium. 



 

    

  
 

  

2. Spełniają łącznie warunki  

a) Wykonawcą może być osoba, która przestrzega podstawowych zasad moralnych oraz spełnia 

warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 

b) Wykonawca nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

jest mu zawieszona ani ograniczona.  

c) Wykonawca wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek                            

w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego. 

d) Wykonawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Na etapie składania oferty Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                    

w postepowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

3. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy                             

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

 pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia                    

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie 

oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

4. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:  

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym 

w okresie do 3 lat przed wszczęciem postępowania.  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca 

podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

 

 

 



 

    

  
 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału 

w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana 

zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować:  

 

a) Cena – 50% ( 50 punktów) 

b) Doświadczenie – 30 % ( 30 punktów) 

c) Wykształcenie – 20 % ( 20 punktów) 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, której 

suma przyznanych punktów za poszczególne kryteria będzie największa. 

 

Sposób wyliczenia punktacji: 

 

1. Kryterium cenowe 

Ocenie podlegać będzie cena brutto za wykonanie pracy w miesiącu wskazana w formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cenę należy wskazać                    

w walucie polskiej (polski złoty) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a następnie podaną 

cenę zapisać słownie.  

1.1 Cena powinna zawierać należny podatek VAT (jeśli dotyczy). 

1.2 Punkty za kryterium ceny będą obliczane wg następującego wzoru: 

Liczba punktów = najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 x 50% 

 

2. Kryterium doświadczenia 

Ocenie w ramach kryterium będzie podlegać na udokumentowaniu stażu pracy z dziećmi lub 

rodziną. Punkty uwzględniane będą w okresie do 5 lat i obejmują pełne miesiące. Za każdy miesiąc 

udokumentowanego doświadczenia wykonawca może otrzymać w ramach niniejszego kryterium                    

0,5 pkt. 

 

3. Kryterium wykształcenia 

3.1 Ocenie w ramach kryterium będzie podlegać udokumentowane wykształcenie Oferenta: 

Za tytuł magistra na kierunku pedagogika Wykonawca otrzyma - 20 pkt 

Za tytuł licencjata na kierunku pedagogika Wykonawca otrzyma - 15 pkt. 

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + W) uznana zostanie 

za najkorzystniejszą. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 

złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  

4. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku 

załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym 

dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 



 

    

  
 

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

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

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

8. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do 

współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań,                                     

w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej 

dokumentacji.  

9. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Wykonawcy. Oferta wymaga 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu  składającego zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest 

razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo; 

10. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

12. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy: 

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług 

będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy i bez zachowania należytej staranności,  

b)  zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego                    

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:  

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,  

-w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą 

poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich 

części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

13. Oferenci nie mogą korzystać z usług podwykonawców, tj. przekazywać zlecenia wykonania 

przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy  

w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 

b) Harmonogramu realizacji umowy; 

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); 

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 

zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do 

umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą, który 

otrzymał najwyższą ilość pkt., w przypadku kiedy z tym Wykonawcą wcześniejsza realizacja 

umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie z ustaleniami. 



 

    

  
 

16. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów 

Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W sprawach spornych 

stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności: 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

- postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia; 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość 

najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

3.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielanie zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed 

upływem terminu składania ofert; 

- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

  
 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 12/CRS/2019 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Ia. DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ  

 

Nazwisko 
 

Imię (imiona) 
 

PESEL 
 

Seria i nr dowodu osobistego 
 

ADRES ZAMELDOWANIA 

Województwo  
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość  
 

Kod pocztowy 
 

Ulica, nr budynku/lokalu 
  

Telefon kontaktowy 
 

Adres poczty elektronicznej 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

Województwo  
 

Powiat 
 



 

    

  
 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Ulica,  nr budynku/lokalu 
 

 
Ib. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ  
(WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA JEST PRZEDSIĘBIORCĄ LUB OSOBĄ FIZYCZNĄ 
PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ) 

Nazwa Wykonawcy  
 

Adres Wykonawcy   
 

Adres do korespondencji   
 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do 
podejmowania decyzji 
wiążących w imieniu 
Wykonawcy 

 

Nr telefonu i adres e-mail 
Nr telefonu: Adres e-mail: 

Nr NIP i nr REGON 
NIP: REGON: 

Osoba wskazana do kontaktów 
roboczych: 

Imię i nazwisko: 
 
Adres e-mail, telefon: 

II. KWALIFIKACJE SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ 
posiadane wykształcenie (nazwa uczelni, kierunek, rok ukończenia, uzyskany tytuł). W przypadku Ib. 
należy wskazać imiennie Wykonawców przedmiotu zamówienia oraz opisać ich  kwalifikacje. 
Wymagane jest załączenie do oferty skanów/ksera posiadanych dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje  



 

    

  
 

 

III. DOŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ 
Liczbę wierszy w tabeli można zmienić w razie potrzeby. W przypadku Ib. należy wskazać imiennie 
Wykonawców przedmiotu zamówienia oraz opisać ich doświadczenie. 

 

Lp.  Pracodawca 
Okres zatrudnienia/ 
współpracy (od – 
do) 

stanowisko 
Liczba miesięcy pracy 
przed dniem złożenia oferty 

     

     

     

     

SUMA (liczba miesięcy)  

IV. OFERTA CENOWA 
 

ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W ZAPYTANIU, SKŁADAM OFERTĘ  
ZA MIESIĄC PRACY JAKO STREETWORKER w: 

Lublin,                                       
ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2. 

 

..………….………………………….………………..………………… złotych 
brutto 
 
 
(słownie:…….…………………………………………………………………..) 

 
Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu 
2. Posiadam/dysponuję

1
 osobami spełniającymi powyższe wymagania dot. posiadanych doświadczenia       

i kwalifikacji. 

                                                           
1
  Należy wskazać odpowiedniego wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca zamierza korzystać z potencjału osób trzecich, 

powinien dołączyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 
informacją na temat ich kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie 



 

    

  
 

3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za stawkę 
wynagrodzenia podaną w niniejszym formularzu,  

4. W cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 
5. Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.                           

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym 
przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na 
podstawie faktury [niepotrzebne skreślić].  

6. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty, w której upływa 
termin składania ofert. 

7. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach 
określonych w Zapytaniu Ofertowym. 

8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję je bez zastrzeżeń. 
9. Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne wymagania 

określone w Zapytaniu ofertowym. 
10. Oświadczam, że Oferent, w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo                           

z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych i przeprowadzeniem 
procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem 
Zamawiającemu szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które było 
następstwem okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność; 

12. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania 
umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty. 

13. Oświadczam, iż wobec Oferenta, w imieniu którego działam,  nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono 
upadłości.  
 
 
 
 
..................................                                                                                ………………………… 
 
data i miejscowość                                                                    czytelny podpis osoby uprawnionej 

     /osób uprawnionych do                                         
  reprezentowania Oferenta                                    

        
                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów  rozstrzygnięcia 
oferty. 



 

    

  
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 12/CRS/2019 
 
 
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków do pracy jako STREETWORKER, zgodnie z art. 25 Ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887. 
z późn. zm). 

 
Oświadczam, że nie jestem lub nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej, a także władza 

rodzicielska nigdy nie została mi zawieszona ani ograniczona. 
 
Oświadczam, że wypełniam obowiązek alimentacyjny, który został na mnie nałożony na podstawie 

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd / oświadczam, że nie został na mnie 
nałożony obowiązek alimentacyjny na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd

2
. 

 
Oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
  
Oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
 
..................................                                                               ……………………………………….. 
 
data i miejscowość                              czytelny podpis osoby uprawnionej/ 

  osób uprawnionych do  reprezentowania Oferenta                                    
        
                                                                          

                                                           
2
 niepotrzebne skreślić 


