
 
 

Łomża, dn. 01.12.2021 

Znak sprawy: MOPS.CIS.19.2021r               

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

130.000 zł - netto Prowadzenie indywidualnej diagnozy, opinii i wsparcia  z doradcą zawodowym  

dla 20 uczestników projektu” Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej 

województwa podlaskiego „ w ramach Działania 7.1”Rozwój działań aktywnej integracji 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

I. Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130.000zł na: 

Prowadzenie indywidualnej diagnozy, opinii i wsparcia  z doradcą zawodowym  dla 20 

uczestników projektu” Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej 

województwa podlaskiego „ w ramach Działania 7.1”Rozwój działań aktywnej integracji 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

 

Termin wykonania zamówienia  grudzień  2021- styczeń 2022r 

 

II. Opis Przedmiotu zamówienia . 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie diagnozy indywidualnej , opinii i wsparcie uczestnika  z 

doradcą zawodowym dla min. 20 uczestników projektu ” Regionalne Innowacje Społeczne – Centra 

Integracji Społecznej województwa podlaskiego „  

 

1. Konsultacje obejmują łącznie 40 godzin zegarowych / średnio  dwie godzinny  na 1 osobę/ . 

2. Podstawowe cele w procesie indywidualnej diagnozy :przeprowadzenie analizy w zakresie 

doświadczenia zawodowego, wykształcenia i predyspozycji indywidualnych uczestników, 

ustalenia preferencji zawodowych i kwalifikacji do określonej grupy edukacji zawodowej. 

3. Wykonawca będzie prowadzić zajęcia zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań  

4. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie MOPS Łomża. 

5. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia  2022r. 

6. Wykonawca sporządzi zestawienie pracy zawierające: datę, wymiar godzin i tematykę zajęć, 

podpis prowadzącego oraz listę obecności na konsultacjach- osób skierowanych. 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Osoby zaangażowane do realizacji zadania powinny posiadać  wykształcenie wyższe 

kierunkowe, umiejętności zawodowe, znajomości podstaw pedagogiki, psychologii i rynku 

pracy, oraz  co najmniej 2- letnie  doświadczenie zawodowe  w danym obszarze 

merytorycznym. 

2. Osoby zaangażowane do realizacji zadania powinny posiadać udokumentowane doświadczenie, 

wykonać co najmniej 2 usługi  zgodne z  przedmiotem zamówienia w wymiarze 50 godzin.  

3. Osoby zaangażowane do realizacji zadania lub czynności w ramach projektu, które wykonują 

osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia . 



4. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z MOPS Łomża. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania między MOPS Łomża lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu MOPS Łomża lub osobami wykonującymi w imieniu MOPS Łomża czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawieniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu: 

1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w 

pkt. VI dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według 

formuły: „spełnia”-„ nie spełnia”. 

V. Kryterium oceny ofert: 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Kryteria oceny złożonych ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie 

wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Cena- 60 % 

Doświadczenie- 40 % 

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

Ocena ofert: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem: 

- kryterium   Nr 1 –  Cena (C) 

Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej , według formuły: 

C=(C min: C b) x 60 % 

 

C –ilość punktów  przyznana za cenę 

C min- najniższa cena brutto w  złożonych ofertach (zł) 

C b- cena brutto  oferty badanej(zł) 

- kryterium   NR 2 – doświadczenie (D)  

w przypadku kryterium „ doświadczenie” oferta otrzyma punkty według następującej zasady za 

doświadczenie : 

jedna  wykonana usługa tego typu - 20 pkt 

dwie usługi i więcej usług tego typu -40 pkt 

Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego 

dotyczące posiadanego doświadczenia. 

Oferty będą oceniane na podstawie w/w kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową oceny.  



VI. Oferta powinna obejmować:  

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

2. Wykaz wykonanych usług i wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 

4.informację o zatrudnieniu stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

5. Oświadczenie zał. 4 

6. Wzór umowy zał  5 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

.Ofertę należy przekazać  listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Dworna 

23B, 18-400 Łomża, pokój. Nr 3  jak również można przekazać drogą elektroniczną na adres  

poczta@mopslomza.pl    do dnia   10.12.2021 do godz 10.00  . 

Informacji  w zakresie zamówienia udziela Pani Krystyna Chojnowska inspektor MOPS w Łomży 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona :na stronie internetowej 

Zamawiającego- -  http://www.mops.bip-lomza.pl/  w zakładce Przetargi  ( rok 2021). 

 i przekazana na adres mailowy Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z udzieleniem zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, 

ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża 

▪ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  wwieczorek@mopslomza.pl 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w trakcie 

zamówienia  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną 

MOPS. 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:poczta@mopslomza.pl
http://www.mops.bip-lomza.pl/


▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do ich 

sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1. 

2. Wykaz wykonywanych usług 

3. Informacja o zatrudnienu 

4. Oświadczenie 

5. Projekt Umowy - Załącznik Nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

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

(miejscowość, data) 

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

(nazwa Wykonawcy, adres, nr tel., nr fax) 

 

OFERTA  

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  

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

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

……………… 

 

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  

 

netto................................zł , (słownie: .....................................................................),  

podatek Vat ..................%, tj................................zł, (słownie:...................................),  

brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).  

2. Termin realizacji ..................................................r.  

3. Oświadczam(my), że spełniam (my) warunki podane w zaproszeniu do złożenia ofert . 

4. Oświadczam(my), że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy 

akceptuję(my) i zobowiązuję (my) się w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na 

w/w warunkach*.( jeśli przygotowany był projekt umowy).  

5. Załącznikami do oferty są:  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

* niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy  

 

 

…………………………………….  

(data i podpis Wykonawcy) 

 

 

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

 



 

 

Załącznik 2 

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

(miejscowość, data) 

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

(nazwa Wykonawcy, adres, nr tel., nr fax) 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Lp Przedmiot usługi Odbiorca 

 

 

 

 

 

 

  

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA: 

Lp Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 

( wykształcenie, itp.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

………………………………. 

 



 

 

 

 

Załącznik 3 

 

 

Informacja o zatrudnieniu 

 

1. Czy Pan/ Pani ma podjęta pracę w jednostkach sektora finansów publicznych? 

a) Nie* 

b) Tak*. Rodzaj umowy……………………, okres na jaki umowa jest zawarta…………………, 

wymiar czasu pracy……………………….….., godziny pracy……………………………... 

2. Czy Pan/Pani ma podjętą pracę w projektach dofinansowanych ze środków UE u innych 

beneficjentów (dotyczy wszystkich programów operacyjnych wdrażanych w latach 2014-2021)? 

a) Nie* 

b) Tak*. Proszę podać: 

Program ………………………….., rodzaj umowy………………………, okres na jaki umowa jest 

zawarta………………………, wymiar czasu pracy…………………..godziny 

pracy………………………… 

 

3. Czy jest Pan/Pani członkiem  Komisji Oceny Projektów? 

a) Nie* 

b) Tak* 

 

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

   (Miejscowość i data)         (Czytelny podpis) 

 

 

             

 

  

 



 

 

             Część  I – Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej Program 

Operacyjny 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że aktualnie nie jestem/jestem* zatrudniony(a) w instytucji 

uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego**  

tj. ……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres instytucji) 

na stanowisku ……………………….. 

 

jednocześnie oświadczam, ze zachodzi/nie zachodzi* konflikt interesów i/lub zachodzi/ nie zachodzi* 

podwójne finansowanie.  

. ……..……………………….. 

data i podpis  

 

 

 

 

*niewłaściwe wykreślić 

**Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO 

delegowała zadania związane z zarządzaniem PO.  

 

Konflikt interesów jest rozumiany jako naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w 

szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub 

kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia 

zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków 

służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność 

prowadzenia spraw służbowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Załącznik 4 

 

 

Oświadczenie 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w ramach projektu  ” Regionalne Innowacje 

Społeczne - Centrum Integracji Społecznej województwa podlaskiego „  

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. 

Podlaskiego oświadczam/y, że z Beneficjentem – Miastem Łomża,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej  nie jestem podmiotem powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, podlegające 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

       

 

 

 

                                                                                                                                    

…………..……………………………. 

                              (data i podpis) 
 

 

 

 

                                                                                              



 

  

 
 

 

                                                                                                                                             Zał. 5 

 

 
  UMOWA  nr …./2021 /wzór/ 

 

Zawarta w Łomży w dniu ………….. roku pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23b,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Wiesława Jagielaka  działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łomża 

 

zwanym Zamawiającym 
a 

………………………………….. 

 

zwanym Wykonawcą 

 

§ 1 

 Zamawiający  zleca a Wykonawca   zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnej  diagnozy 

,opinii i wsparcia  z doradcą zawodowym  dla  około.20 uczestników projektu w okresie trwania 

niniejszej umowy zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami, a wynikającymi z założeń, programu i 

harmonogramu projektu” Regionalne Innowacje Społeczne – Centra  Integracji Społecznej 

województwa podlaskiego „  w ramach Działania 7.1”Rozwój działań aktywnej integracji 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca  – doradca zawodowy  w okresie …………………………………….. roku przeprowadzi   

indywidualną  diagnozę , opinię i wsparcie dla  około 20 uczestników projektu.  

2. Podstawowym celem spotkań jest  przeprowadzenie indywidualnej diagnozy , opinii i wsparcia w 

zakresie doświadczenia zawodowego, wykształcenia i predyspozycji indywidualnych uczestników, 

ustalenia preferencji zawodowych i kwalifikacji do określonej grupy edukacji zawodowej. 

3.Wymiar  konsultacji wynosi łącznie– 40 godzin zegarowych  śr. 2 godziny na 1 osobę w tym 

diagnoza + opinia 1 godzina , oraz 1 godzina wsparcie. 

§ 3 

1.Wykonawca  oświadcza, iż posiada właściwą wiedzę i praktykę w ramach zakresu  konsultacji. 

2.Wykonawca   zobowiązany jest do dostarczenia dla Zamawiającego potwierdzenia udziału 

beneficjentów w konsultacjach. 

§ 4 

1. Wykonawca   zobowiązuje się do bieżącego i systematycznego  wykonywania samodzielnie 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

2.Zamówienie  będzie realizowane poprzez wykonywanie zadań opisanych powyżej  w siedzibie 

Zamawiającego . 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres  od ………………………………………………………. 



2. Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa może zostać wypowiedziana wcześniej, przed 

upływem okresu na jaki została zawarta, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 6 

1. Za wykonywanie zamówienia  Zamawiający wypłaci kwotę stanowiącą iloczyn godzin i ceny brutto 

za jedno godzinę zegarową . 

2.Wartosć 1 godziny ustalam na kwotę  ……………- zł /brutto/ słownie: 

…………………………………………………………….. 

3.Za prawidłowe wykonanie zamówienia  należność nie może przekroczyć kwoty 

………………………………………….,-zł brutto słownie: 

…………………………………………………/brutto 

4. Płatność za właściwie wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania 

rachunku przez Wykonawcę. 
 

 

 

§ 7 

1. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie 

wcześniej niż przekazanie przez Urząd  Miasta w Łomży 

 środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy . 

2. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zamawiającego , 

płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

§ 8 

1. Zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym na datę podpisania niniejszej umowy Wykonawca  

oświadcza, że z tytułu wykonywania tej umowy: *) właściwe zaznaczyć 

1.1 podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, 

1.2  nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, 

W przypadku gdy  zaznaczono ust. 1 pkt. 1, Wykonawca  oświadcza, że: 

chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i wnosi o objęcie takim ubezpieczeniem.  

§ 9 

Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nienależytego wykonania zamówienia  Zamawiający  ma 

prawo odmowy wypłaty całości lub części umownej kwoty. 

§ 10 

Zamawiający   nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim. 

§ 11 

Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał przedmiot  zamówienia                                     z 

dołożeniem należytej staranności, według opisu zamówienia . 

§ 12 

Wykonawca   oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 

przy wykonywaniu czynności wynikających z zamówienia  i oświadcza, że będzie ich przestrzegał, 

oraz  oświadcza że stan jego zdrowia pozwala na wykonywanie powyższych czynności. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający       Wykonawca  


