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Rozdział 1

Informacje niezbędne z uwagi na okoliczność udzielenia zamówienia

1. Informacje ogólne:

         ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin 
NIP: 9462575811

          Prowadzący postępowanie:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Marii Koryznowej 2D, 20-137 Lublin.
NIP 9461776714, REGON 004165413
telefon: (81) 466-53-00, faks (81) 466-53-01
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30–15:30
e-mail: centrum@mopr.lublin.eu, 
adres strony internetowej www.mopr.lublin.eu

 
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  oznaczone  jest  znakiem:  
MOPR.D-OR.333.7.6.2019/U
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  jako  zamówienie  na  usługi
społeczne o wartości  poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy
art.  138o ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  
z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.)

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa  11 Włączenie społeczne,  Działanie 11.  2 Usługi  społeczne i  zdrowotne,
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie na podstawie umowy 
z  dnia  22  maja  2018  r.  nr  47/RPLU.11.02.00-06-0045/17-00  zawartej  z  Zarządem
Województwa Lubelskiego

CPV

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej  

Projekt „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” 
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 



2.  Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. 
2.2.  Szczegółowy  zakres  zamówienia  opisany został  w załączniku nr  A  -  Opis  przedmiotu,

wielkości i zakresu zamówienia.
2.4. Zamawiający wymaga złożenia oferty na całe zadanie. 
2.5. Wykonawca zaakceptuje w całości wzór umowy (załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

3.  Określenie wielkości i zakresu zamówienia
3.1. Szczegółowe określenie wielkości i zakresu zamówienia opisane zostało w załączniku nr A.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące bloki tematyczne:
      1) organizacja  i  realizacja  zadania  „Grupa  wsparcia  dla  rodzin  zastępczych

niezawodowych”
2)  organizacja  i  realizacja  zadania  „Grupa  wsparcia  dla  rodzin  zastępczych

spokrewnionych”
      3) organizacja i realizacja zadania „Trening umiejętności wychowawczych”

4)  organizacja  i  realizacja  zadania  „Szkolenie  dla  kandydatów  na  rodzinę  zastępczą
niezawodową i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE
Rodzinna Piecza Zastępcza”

3.2.  Szczegółowa  wielkość  zamówienia  określona  została  w  załączniku  nr  1.1.–  Wycena
Wykonawcy.

3.3. Termin  realizacji  zamówienia: 
  Blok tematyczny 1, 2 i 4 – od miesiąca czerwca 2019 roku do miesiąca czerwca 2020 roku
  Blok tematyczny 3 – od miesiąca września 2019 roku do miesiąca kwietnia 2020 roku

4.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
        Cena oferty brutto: 100 %
        

Dla powyższego kryterium przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
- Cena oferty brutto – 100% (odpowiada 100 pkt) 

Obliczenie punktów w kryterium „Cena oferty brutto” zostanie dokonane w oparciu o  
następujący wzór  (biorąc pod uwagę cenę oferty brutto):

C = (C min / C x ) x 100

gdzie: C       - liczba punktów w kryterium „cena”
C min - najniższa cena spośród złożonych ofert
Cx     - cena oferty badanej

Wszelkie obliczenia będą dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem 
wyników do dwóch miejsc po przecinku.
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5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

5.1. Oferty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, 
ul. Koryznowej 2D, 20-137 Lublin, sekretariat I piętro, pokój nr 101 do dnia           
30.05.2019 r do godz. 08:00.

5.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie składania ofert, o godz. 08:15 w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Koryznowej 2D, 20-137 Lublin,  w pok. 113 (I piętro).

5.3. Otwarcie ofert jest jawne.
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Rozdział 2

POZOSTAŁE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW:

Dla ważności oferty Zamawiający wymaga podania wszystkich danych tj. cen jednostkowych 
i wartości brutto w załączniku nr 1.1 Wycena Wykonawcy oraz pozostałych załącznikach. 

1. Warunki udziału w postępowaniu 
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący zdolności zawodowej: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Osoby wskazane do realizacji zamówienia muszą spełniać następujące warunki:  

 1. organizacja i realizacja zadania „Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych”
  Kadra prowadząca: 
  1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia - potwierdzone 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dyplomu ukończenia studiów 
wyższych 

2) posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenie w pracy z grupą docelową - 
potwierdzone zaświadczeniami/certyfikatami, które należy dołączyć do oferty.

2. organizacja i realizacja zadania „Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 
spokrewnionych”

    Kadra prowadząca: 
1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia - potwierdzone 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dyplomu ukończenia studiów 
wyższych 
2) posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenie w pracy z grupą docelową - 
potwierdzone zaświadczeniami/certyfikatami, które należy dołączyć do oferty.

3. organizacja i realizacja zadania „Trening umiejętności wychowawczych”
Kadra prowadząca:
1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika - potwierdzone 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dyplomu ukończenia studiów 
wyższych 
2) posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenie w pracy z grupą docelową - 
potwierdzone zaświadczeniami/certyfikatami, które należy dołączyć do oferty.

 4.  organizacja  i  realizacja  zadania  „Szkolenie  dla  kandydatów  na  rodzinę  zastępczą
niezawodową i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE
Rodzinna Piecza Zastępcza”

    Kadra prowadząca:
         1) ukończone szkolenie na trenerów „PRDE Rodzinna Piecza Zastępcza” - potwierdzone 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dokumentu potwierdzającego 
ukończenie szkolenia – 2 trenerów
2) posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenie w pracy z grupą docelową - 
potwierdzone zaświadczeniami/certyfikatami, które należy dołączyć do oferty.
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Wykonawca  w celu  potwierdzenia  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  przedstawi
Wykaz  osób  wyznaczonych  do  realizacji  zamówienia  wraz  z  opisem  doświadczenia
potwierdzającego  spełnianie  wymagań  opisanych  w  Ogłoszeniu  -  (warunek  udziału  
w  postępowaniu)  –  załącznik  nr  2,  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  posiadane
wykształcenie i doświadczenie. Zamawiający uzna wskazanie jednego psychologa na realizację
zadania. 

W przypadku niemożliwości wykonania zadania przez wskazaną w ofercie kadrę Wykonawca 
oświadcza, iż wskaże inną osobę, do wykonania zadania, która posiada co najmniej takie same
kwalifikacje i doświadczenie jak wykazana w ofercie kadra. Zmiana wyznaczonej do wykonania 
zamówienia kadry jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana kadry 
nastąpi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. nagła sytuacja losowa. 

1.2.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia  Uczestnikom zajęć ubezpieczenia
NNW w terminie realizacji zadania.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy: 
2.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2.2. Wycena Wykonawcy załączniki nr 1.1 
2.3. Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wraz z opisem doświadczenia 

potwierdzającego spełnianie wymagań – załącznik nr 2.
2.4. Pełnomocnictwo   w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji 
Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). 
Pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać, jakiego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotyczy oraz jednoznacznie wskazywać zakres uprawnień 
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu 
(podpisywanie oferty, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego itp.)

2.5. Pozostałe wymagane dokumenty:
2.5.1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3
2.5.2. Oświadczenie o miesięcznym limicie zaangażowania zawodowego – załącznik nr 4
Oświadczenia  wskazane  w  pkt  2.5.1.  i  2.5.2.  składa  Wykonawca  oraz  wszystkie  osoby
wskazane do realizacji zamówienia. 

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
3.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną (nie dotyczy złożenia oferty) 

a) za pomocą faksu na nr (81) 466-53-01,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: centrum@mopr.lublin.eu, 
c) pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Marii 

Koryznowej 2D, 20-137 Lublin
3.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w zakresie procedury: Anetta Różańska tel. 81 466 53 43
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Edyta Greszta, Agnieszka Janik tel. 81 466 55 98
- w zakresie zgodności z projektem: Monika Janek – Kozak tel. 81 466 53 34
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3.3. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu: 
www.mopr.lublin.eu 
Na stronie tej Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje związane 
z niniejszym postępowaniem. 

4. Opis sposobu przygotowywania oferty
4.1 Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języku polskim na formularzach będących 

załącznikami do Ogłoszenia. 
4.2 Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy winny 

być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
4.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2D, 20-137 Lublin oraz winna być opatrzona 
napisem: 

OFERTA
Organizacja i realizacja zadania „Wzmocnienia kompetencji i kwalifikacji opiekunów

zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze” w ramach realizowanego projektu
„Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin”. Projekt
dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

oraz: 

„nie otwierać przed godz. 08:15 dnia  30.05.2019 r.”

5. Opis sposobu obliczenia ceny:
5.1. Wykonawca wypełni załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, oraz załącznik nr 1.1 – Wycena 

Wykonawcy, w którym poda, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto dla każdej 
pozycji.

5.2. Ceną oferty będzie razem wartość brutto obliczana w następujący sposób: dla każdej 
pozycji w formularzu Wycena Wykonawcy, należy podać jednostkową cenę brutto i 
obliczyć wartość brutto mnożąc jednostkową cenę brutto przez wskazaną ilość, następnie
należy zsumować wartości brutto wszystkich pozycji. Razem wartość brutto stanowi cenę 
oferty i należy ją przepisać do Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy.

5.3. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za 
przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 

5.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
5.5. Wszystkie obliczenia winny być dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki 

z zaokrąglaniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5.6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w treści 

oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Pozostałe informacje

6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia  
podwykonawcom.
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6.3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz  
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

6.4. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca na etapie realizacji zobowiązuje się do 
współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, 
w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej 
dokumentacji. 

6.5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 
wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6.6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów 
a w przypadku braku ich dostarczenia, odrzuci ofertę Wykonawcy, gdyż Wykonawca nie 
spełnia wymagań opisanych w Ogłoszeniu.

6.7. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu opisane w Ogłoszeniu.
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