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Łuków, dnia 01.07.2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCPR.RA.241.1.1.2021 

 

Świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej 

w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 2021” 

wdrażanym w ramach Funduszu Solidarnościowego 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Łukowski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  z siedzibą w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, Panią Agnieszką Krawczyk w 

oparciu o Uchwałę Zarządu Powiatu Łukowskiego nr 155/432/2021 z dnia 26 maja 2021, 

zwanym w treści oferty „Zamawiającym” w związku z przystąpieniem przez Powiat 

Łukowski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego 

ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa:  

Świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” wdrażanym w ramach Funduszu Solidarnościowego 

Kod CPV:  

85311200-4  - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

 

Cele: 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób 

niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 

zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki 

dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na 

załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu 

zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie 

będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest 

także  wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób 

stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję 

psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż osoby te są w dużej 

mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia 
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psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich 

umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.  

Odbiorcy usług:  

mieszkańcy Powiatu Łukowskiego będący: członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają 

usługi opieki wytchnieniowej. 

Rodzaj przedsięwzięcia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu 

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.  

 Wsparcie dotyczy  członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

  1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

  2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez możliwość uzyskania  specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i 

terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. 

Celem oddziaływania  jest odciążenie opiekunów i rodziców od codziennych obowiązków 

oraz wzmocnienie ich potencjału osobistego poprzez wspomaganie osób 

niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczna wiążącą 

się z tych obciążeń. Zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia 

psychologicznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego pozwoli na podniesienie swoich 

umiejętności  w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.  

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć: 

- osoby z kwalifikacjami zgodnymi z zapisami programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”. 

UWAGA: Do oferty należy dołączyć wykaz planowanej kadry, która będzie skierowana do 

realizacji  usługi wraz z wskazaniem posiadanego wykształcenia i kwalifikacji. 

Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) przedmiot zamówienia musi być realizowany na podstawie dokumentacji wynikającej z Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”; 

b) w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy 

usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w 
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ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane 

ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł; 

c)  czas trwania usług opiekuńczych: usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w 

wymiarze 20 godzin łącznie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / 

terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki dla 1 

opiekuna do wykorzystania w okresie realizacji zadania. 

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  lipiec - listopad 2021 r. 

- Ilość osób objętych zadaniem:  45  

-Wymiar: 300 godzin usług, w skład których wejdzie: 150 godzin wsparcia psychologicznego, 

50 godzin wsparcia terapeutycznego i 100 godzin wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, 

rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów (w zależności od indywidualnych 

potrzeb). Powyższe będzie realizowane w formie indywidualnej i grupowej. 

d) Usługi opieki wytchnieniowej, o których mowa powyżej świadczone będą na rzecz 

opiekunów osób z niepełnosprawnościami przez:  

Psychologa w zakresie:  

-   udzielania wsparcia i poradnictwa psychologicznego. 

Terapeuty w zakresie: 

- udzielania poradnictwa terapeutycznego (w zależności od indywidualnych potrzeb), 

polegającego na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań 

psychologicznych, w procesie niesienia pomocy opiekunom osób niepełnosprawnych, u 

których występują zaburzenia psychogenne. 

Dietetyka w zakresie:  

- propagowania wśród opiekunów osób z niepełnosprawnościami wiedzy o zdrowym 

odżywianiu,  planowania diety i pomoc w jej stosowaniu, z uwzględnieniem potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami objętych Programem, opracowywania jadłospisu dostosowanego 

do rodzaju niepełnosprawności dla osób objętych Programem.  

 Rehabilitanta w zakresie:  

-   ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem  

różnych metod fizjoterapii,  

-   realizacja zaleceń medycznych w zakresie fizjoterapii,  

-   doboru i dopasowywania do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych różnego rodzaju   

(przedmioty ortopedyczne),  

-   nauki pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi (przedmiotami ortopedycznymi). 

Pielęgniarki lub osoby przeszkolonej w zakresie:  

- nauki pielęgnacji opiekunów pacjentów z niepełnosprawnościami zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej oraz potrzebami osób 

objętych Programem w tym zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu 

chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień, usprawnienie 

ruchowe, prowadzenie gimnastyki oddechowej itp.  
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W przypadku renegocjacji warunków finansowych realizacji zadania w ramach umowy 

zawartej między Powiatem Łukowskim a Wojewodą Lubelskim – Wykonawca może zostać 

zaproszony do negocjacji zmian realizacji przedmiotu zamówienia, np. przesunięcia finansowe, 

zmiana okresu realizacji itp. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych 

obowiązującym u Zamawiającego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 130 000 złotych.  

Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130 tysięcy złotych i zgodnie z art. 2 ust 1 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 

2019 ze zm.) (dalej PZP), nie podlega jej przepisom. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy 

zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 

Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy (planowane na 07.2021 r., może 

ulec zmianie)  do dnia 30.11.2021 r. 

Miejsce realizacji: co do zasady na terenie Powiatu Łukowskiego.         

Rehabilitacja będzie prowadzona w miejscu zamieszkania opiekuna osoby z niepełnosprawnościami. 

 

V. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY  

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania uprawnień.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których nie ogłoszono 

upadłości ani nie otwarto likwidacji. 

Do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby wykonawca 

dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia tj.: 

Jednym psychologiem posiadającym: 

1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia. 

2. Minimum 2-letni staż pracy w zawodzie psychologa. 
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3. Minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji indywidualnego poradnictwa dla dzieci 

oraz osób dorosłych. 

 Jednym terapeutą posiadającym: 

1. Ukończone pełne szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii indywidualnej, 
obejmujące minimum 400h. 

2. Minimum 1 rok doświadczenia w bezpośredniej pracy psychoterapeutycznej z 
klientem.   

Po jednym dietetyku, rehabilitantancie i pielęgniarce posiadających uprawnienia do 

wykonywania zawodu oraz minimum 2-letni staż pracy w wykonywanym zawodzie. 

Weryfikacja powyższych kryteriów nastąpi na podstawie oświadczenia – dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być wymagane przed 

zawarciem umowy. 

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty  

i osoby, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

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.  

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału  

w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2). W przypadku złożenia oferty przez podmiot 

powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie on wykluczony z udziału  

w postępowaniu. 

 

 

W zakresie weryfikacji spełnienia wymagań o których w art.361.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - Wybrany oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć 

dokumenty potwierdzające prawidłowość złożonego oświadczenia, np. statut, umowa spółki. 
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.  

4. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.  

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

7. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Do „Formularza ofertowego” należy dołączyć:  

a) „Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym” stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

b) Wykaz kadry planowanej do świadczenia usług w ramach niniejszego zamówienia ze wskazaniem 

kwalifikacji i doświadczenia. 

 

VII. ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie 

z formularzem ofertowym.  

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym  

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za 

realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.  

4. Płatności następować będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy dostarczyć w formie cyfrowego odwzorowania (skan) podpisanych dokumentów na 

skrzynkę pocztową: sekretariat@pcpr.lukow.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Oferta – Opieka 
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wytchnieniowa – edycja 2021”. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oryginał 

oferty oraz załączników. 

2. Ofertę należy składać do dnia 12.07.2021 r. do godziny 14 00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IX. KRYTERIUM OCENY OFERTY  

Cena  - 100%. Kryterium oznacza cenę brutto za 1 godzinę zegarową świadczenia usługi 

 

Porównywaną ceną będzie cena brutto. Ilość punktów jaką można otrzymać maksymalnie w ramach 

kryterium „Cena” wynosi 100 pkt. 

W przypadku kryterium Cena oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  Ci

C min

  • Max  (C) 

 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena". 

 

 

Aspekty społeczne: 

Aspekty społeczne zostały spełnione poprzez objęcie zamówienia klauzulą zastrzeżoną na usługi 

społeczne, zgodnie z art.361.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

X. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty 

wymaga zachowania formy pisemnej.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie 

złożonej oferty lub udzielnie wyjaśnień.  

3. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę w ramach niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

pisma przesłanego faksem lub pisma przesłanego pocztą tradycyjną (w przypadku braku skrzynki 

poczty elektronicznej lub faksu). 
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych złożonych 

ofert, jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od 

zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

XI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM  

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się drogą mailową 

(pisemna forma kontaktów Wykonawców z Zamawiającym). Osoba do kontaktu: Agata Goss. e-mail: 

agoss@pcpr.lukow.pl 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Agnieszka Krawczyk 

 

 

 /-/ ………………. 
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   Załącznik nr 1: Formularz ofertowy  
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do zapytania ofertowego PCPR. RA.241.1.1.2021 z dnia 01.07.2021 r. 

PRZEDMIOT 

POSTĘPOWANIA 

Świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej 

w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 

2021” 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Powiat Łukowski rep. przez 

 Agnieszkę Krawczyk Dyrektora PCPR w Łukowie 

ul. Broniewskiego 20/26 

21-400 Łuków 

 

WYKONAWCA 

(pełna nazwa, adres, 

NIP, REGON, telefon, 

faks, e-mail ) 

 

 

TERMIN ZWIĄZANIA 

OFERTĄ 

30 dni 

bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu 

składania ofert 

KOSZT REALIZACJI 1 

GODZINY USŁUGI 

NETTO (cyfrowo) 

 

 

KOSZT REALIZACJI 1 

GODZINY USŁUGI 

BRUTTO (cyfrowo) 

 

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  

i oświadczamy, że je akceptujemy w całości i je spełniamy. 

2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.  

3. Podana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

4. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni. 



 

Program  

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do jego realizacji 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

[rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r.  

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)] wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio   pozyskałem w celu ubiegania 

się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym  postępowaniu. 

 

UWAGA: 

* w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

………………… 

Miejscowość i 

data 

 

 

 

…………………….……………………..……………………………………… 

Czytelny podpis (właściciel firmy lub osoba upoważniona do podpisania 

oferty) i pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową) 
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Załącznik nr 2: Oświadczenie 

 

Oświadczenie  

w zakresie postępowania nr PCPR.RA.241.1.1.2021 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego PCPR.RA.241.1.1.2021 oświadczam, że nie jestem powiązany/a 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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. 

 

Ze względu na fakt, że zamówienie uwzględnia aspekty społeczne poprzez objęcie zamówienia 

klauzulą zastrzeżoną na usługi społeczne na podstawie art.361.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oświadczam, że spełniam jako Wykonawca łącznie następujące warunki: 

1) celem działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze 

świadczeniem usług oraz społeczna i zawodowa  integracja osób, o których mowa w art.94 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

2) nie działam w celu osiągnięcia zysku, przeznaczam całość dochodu na realizację celów  

statutowych  oraz  nie  przeznaczam zysku  do  podziału  między  swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników; 

3) struktura  zarządzania lub struktura  własnościowa  opiera  się  na współzarządzaniu  w przypadku  

spółdzielni,  akcjonariacie  pracowniczym  lub zasadach partycypacji pracowników, co określam w 

swoim statucie/umowie spółki; 

4) w  ciągu ostatnich   3 lat  poprzedzających  dzień  wszczęcia  postępowania o udzielenie  

zamówienia  na  usługi  społeczne  i inne  szczególne  usługi  nie udzielono  mi  zamówienia  na  

podstawie  tego  przepisu  przez  tego  samego zamawiającego. 
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………………………………………………… 

Miejscowość i data 

 

 

…………………….……………………..………… 

Czytelny podpis (właściciel firmy lub osoba 

upoważniona do podpisania oferty) i pieczęć 

firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową) 

  

 

 


