Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

Toruń, dnia 09.04.2019
Nazwa Zamawiającego:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel./fax: (056) 657-42-90
adres strony internetowej: www.zpotorun.pl
e-mail: zpo@zpotorun.pl

tryb postępowania:
Zasady udzielania zamówień w ramach niniejszego programu zawarte są
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – 19.07.2017r.”

Niniejsze zamówienie znajduje się w przedziale wartości od 20.000 zł. netto do 50.000 zł. netto,
a w tej sytuacji przy jego udzielaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy - Pzp z 29.01.2004r.,
ani „zasada konkurencyjności”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie „rozeznania rynku”
przez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego (beneficjenta)
lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców,

stosownie do wskazań zawartych w sekcji 6.5.1. w/w Wytycznych
- szczegółowe warunki udziału w postępowaniu i zasady jego prowadzenia określa niniejsze zapytanie ofertowe.

Nr sprawy ZPO:ZP/7/2019

przedmiot zamówienia:

konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów
oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie
na potrzeby realizacji
projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17
pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”.

I. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego zapytania
ofertowego. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej
danymi Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napisem: „Oferta na konsultacje prawne dla osób chorych
na otępienie i ich opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie”,
lub przesłać w formie skanu na adres poczty e-mail: zpo@zpotorun.pl , wpisując w tytule
wiadomości nazwę w/w postępowania.

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagane w ofercie. Podstawy
odrzucenia oferty.
1. Przedłożona oferta musi zawierać n/w dokumenty:
a) wypełniony „formularz ofertowy” wg Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego;
b) kserokopia dokumentu (dyplomu) potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia
prawniczego i tytułu magistra prawa;
c) informacja nt. posiadanego doświadczenia zawodowego osoby przewidzianej do realizacji
zamówienia wg Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego (podać dokładny okres zatrudnienia, liczbę
miesięcy lub lat posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów
prawa, nazwę jednostki, w której były wykonywane lub są wykonywane usługi albo praca).

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie do realizacji usług będących
przedmiotem zamówienia jeśli posiada minimum 24-miesięcze doświadczenie zawodowe w zakresie
związanym ze stosowaniem przepisów prawa.

2. W toku badania ofert Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne,
zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty,
z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki wyrazi zgodę na jej poprawienie.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Przy dokonywaniu poprawek Zamawiający będzie kierował się wykładnią pojęcia omyłki obowiązującą przy poprawianiu
omyłek w rozumieniu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym odwołanie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp nie oznacza, że przepisy
tej ustawy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu – odwołanie do treści w/w przepisu ma na celu wyłącznie
zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad poprawiania omyłek.

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu
określonych w zapytaniu ofertowym,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
c) jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa,
d) nie zostanie złożona w formie pisemnej, o ile taki rygor określono w zapytaniu ofertowym,
e) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki
polegającej na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
f) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

5.1. O fakcie odrzucenia oferty Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę podając
uzasadnienie.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich
opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie na potrzeby
realizacji projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt.
„Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”.

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów według zgłaszanych
potrzeb, które odbywać się będą w Centrum Consultor w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8 lub w miejscu
zamieszkania opiekuna/chorego. Przewidywana liczba godzin: 20 godz./miesiąc tj. 160 godz./
8 miesięcy. Liczba godzin konsultacji miesięcznie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, ale
nie przekroczy w trakcie trwania umowy łącznie 160 godzin.
2) warsztaty (szkolenia) dla opiekunów osób chorych na otępienie p.t. „Prawne aspekty
związane ze sprawowaniem opieki nad osobą z rozpoznaną chorobą otępienną.”
Przewidywana liczba godzin szkoleniowych: 2 godz./8 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego) dni oraz godziny, w których gotowy jest udzielać usług w zakresie

będącym przedmiotem zamówienia – w przedziale: od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 18:00.
Wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dni i godziny udzielania usług stanowią propozycję.
Harmonogram wykonywania usług będzie ustalany na bieżąco pomiędzy Stronami umowy i może on ulec
zmianie w toku realizacji zamówienia stosownie do potrzeb realizowanego projektu.

3. Cenę jednostkową za 1 godz. każdej usługi brutto należy określić w formularzu ofertowym
(Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).
3.1. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
od wartości brutto przedmiotu zamówienia.
3.2. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
3.3. Zapłata za wykonane świadczenia następować będzie przelewem na podstawie comiesięcznych
faktur w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Cena
jednostkowa określona w ofercie x wielkość faktycznie wykonanych świadczeń w danym miesiącu,
stanowić będzie miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy.
3.4. Ceny jednostkowe podane w ofercie obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Złożona oferta musi dotyczyć
całości zakresu usług będących przedmiotem zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Zasady oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym przetargu oceniane będą wg nast. kryteriów
i sposobu przeliczeń:
KRYTERIUM i RANGA
L.p
Sposób przeliczeń
1.

Cena - 100 %

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert
PKT = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x 100%
Cena nieodrzuconej oferty badanej

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest
cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
V. Wskazanie miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 16.04.2019 r., godz. 14 45 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - sekretariat
lub na adres email: zpo@zpotorun.pl
Jeżeli w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie
tylko jedna ważna oferta na dane zadanie, Zamawiający – stosownie do wskazań sekcji 6.5.1. pkt. 2) Wytycznych ... zastrzega
sobie możliwość uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodzącą z innego źródła (np. jednego z pozostałych wskazanych w
pkt 2) Wytycznych ... możliwości). Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty.
W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców
nie otrzymano ofert w danym zadaniu, Zamawiający – stosownie do wskazań sekcji 6.5.1. pkt. 2) Wytycznych ... zastrzega
sobie możliwość przedstawienia np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili
z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.
Udokumentowanie obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Wymóg będzie spełniony, gdy w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe zostaną złożone co najmniej dwie ważne oferty, przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi
oferty ważnej.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2019 r., godz. 15 00 w gabinecie Dyrektora.
W trakcie otwarcia ofert dokonuje się otwarcia ofert złożonych pisemnie i uwzględnia oferty złożone drogą
elektroniczną na adres Zamawiającego. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny ofert.

VI. Termin związania warunkami oferty.
1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do Wykonawców o zgodę
na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 dni.
3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

VII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa
Załącznik Nr 3 - wzór przyszłej umowy.
VIII. Inne postanowienia.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść zapytania ofertowego. O każdej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego
Wykonawcę, któremu przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści je na stronie internetowej, o ile było
zapytanie ofertowe było umieszczone na stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana treści zapytania
powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert, aby dać
Wykonawcom dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa
i zobowiązania Wykonawców i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego tj.:
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) na adres e-mail: zpo@zpotorun.pl
lub ewentualnie faksem.
3. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest mgr Grażyna Śmiarowska, tel. (56) 65-74-290.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców (e-mailem lub
faksem), którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając jej nazwę, adres siedziby oraz
uzasadnienie wyboru. Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli
zapytanie ofertowe było zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub pozostawić
postępowanie bez rozstrzygnięcia.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego jeżeli:
a) nie złożono przynajmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie
leży w interesie zamawiającego,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór oferty i zawarcie umowy.

6.1. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie i równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
podając uzasadnienie.

Informacje tą Zamawiający zamieszcza także na swojej stronie internetowej, jeśli zapytanie ofertowe było
zamieszczone (upublicznione) na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Umowę w formie pisemnej w sprawie udzielenia zamówienia zawiera się nie wcześniej niż następnego dnia
po zatwierdzenia protokołu postępowania i wysłania zawiadomienia o wyborze oferty do wszystkich, którzy
złożyli oferty, chyba że w danym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
8. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie
Prawo zamówień publicznych.
9. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie regulacje wynikające
z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – 19.07.2017r.”, a w przypadku braku regulacji - decyzje indywidualne
kierownika Zamawiającego.

IX. Wykaz załączników stanowiących integralną część zapytania ofertowego:
1). Wzór „formularza ofertowego” - Zał. Nr 1
2) Informacja w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego osoby przewidzianej do realizacji
zamówienia – Zał. Nr 2.
3) Istotne dla Zamawiającego (Udzielającego zamówienia) postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy (wzór umowy) - Zał. Nr 3

ZATWIERDZAM

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

Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/7/2019

.........................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

Formularz ofertowy
I. Dane oferenta:
1. Pełna nazwa .....................................................................................................................................
2. Adres .................................................................................................................................................
3. Telefon .........................................., 4. Faks ................................................
5. E-mail ..................................................
6. NIP ………….....…………….……….
7. PESEL (dotyczy osób fizycznych) …………………………….
8. REGON …………………….....……..

II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy postępowania w trybie „rozeznania rynku” prowadzonego przez Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu na konsultacje prawne dla osób chorych
na otępienie i ich opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie
na potrzeby realizacji projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś
priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer
POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą
otępienną i ich opiekunów”.

III. Cena przedmiotu zamówienia w PLN::
1) konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów według zgłaszanych
potrzeb, które odbywać się będą w Centrum Consultor w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8 lub w miejscu
zamieszkania opiekuna/chorego. Przewidywana liczba godzin: 20 godz./miesiąc tj. 160 godz./
8 miesięcy.

Cena jedn. netto za 1 godz: ................... + …... % VAT = ………… zł. brutto x 160 godzin
= ……………. zł. brutto.
2) warsztaty (szkolenia) dla opiekunów osób chorych na otępienie p.t. „Prawne aspekty
związane ze sprawowaniem opieki nad osobą z rozpoznaną chorobą otępienną.”
Przewidywana liczba godzin szkoleniowych: 2 godz./ 8 miesięcy.

Cena jedn. netto za 1 godz: ................... + …... % VAT = ………… zł. brutto x 2 godziny
= ……………. zł. brutto.
RAZEM wartość zamówienia (łączna wartość z pkt. 1) + wartość z pkt. 2) ): ……………. zł brutto.
Słownie wartość zamówienia brutto: .......................................................................................
UWAGA! - oferowane ceny mają charakter ryczałtowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tytułu realizacji
usług żadne dodatkowe roszczenia np. zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp.
W przypadku osób fizycznych bądź przedsiębiorców nie będących podatnikiem VAT, dopuszcza się wpisanie „cen jedn.
brutto” bez wypełniania pozycji „cena jedn. netto” i „% VAT” z dopisaniem przyczyny pominięcia naliczenia podatku VAT.

IV. Akceptujemy termin płatności - 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
V. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
VI. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:
..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy zgodnie z reprezentacją wynikającą ze stosownych rejestrów)

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:
…....................................
(wymienić załączniki)

............................
(data)

...........................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego ZPO:ZP/7/2019

..........................................
pieczątka firmowa Wykonawcy

INFORMACJA
w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego
osoby przewidzianej do realizacji zamówienia
UWAGA! – zgodnie z rozdziałem II pkt. 1 lit. a), Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada
odpowiednie doświadczenie do realizacji usług będących przedmiotem zamówienia jeśli wskazana
osoba posiada minimum 24-miesięcze doświadczenie zawodowe w zakresie związanym
ze stosowaniem przepisów prawa.

Lp. Imię i nazwisko

Informacje nt.
posiadanego doświadczenia zawodowego
w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów prawa
(podać dokładny okres zatrudnienia, liczbę miesięcy lub lat posiadanego doświadczenia

zawodowego w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów prawa,
nazwę jednostki, w której były wykonywane lub są wykonywane usługi albo praca)*

1

* Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia (weryfikacji) podanych danych poprzez kontakt z właściwym podmiotem
wskazanym przez Wykonawcę.

.............................
data

.................................
podpis Wykonawcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZPO:ZP/7/2019
Wzór umowy z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, które zostaną wprowadzone
do treści zawartej umowy

UMOWA
zawarta w dniu ..…04.2019 r. w Toruniu
pomiędzy:
…………………………………………
…………………………………………
wpisanym do KRS pod Nr ……… prowadzonym przez Sąd Rejonowy w …………………..………- .....Wydział
Gospodarczy (jeśli dotyczy), REGON: ……………….. (jeśli dotyczy), NIP: ………………….

reprezentowanym przez:
…………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
a
Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
wpisanym do KRS pod Nr 0000009548 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział
Gospodarczy, REGON: 871219178, NIP: 979-21-78-018

reprezentowanym przez:
Dyrektora - mgr Grażynę Śmiarowską
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym.
§1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty
Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie „rozeznania rynku”, stosownie
do wskazań sekcji 6.5.1 "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – 19.07.2017r.”

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji konsultacje prawne dla osób
chorych na otępienie i ich opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na
otępienie na potrzeby realizacji projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 p.n.
„Skoordynowana opieka środowiskowa skierowaną do osób z chorobą otępienną i ich
opiekunów”.
1) konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów według zgłaszanych
potrzeb, które odbywać się będą w Centrum Consultor w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8 lub w miejscu
zamieszkania opiekuna/chorego. Przewidywana liczba godzin: 20 godz./miesiąc tj. 160 godz./
8 miesięcy. Liczba godzin konsultacji miesięcznie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, ale
nie przekroczy w trakcie trwania umowy łącznie 160 godzin.
2) warsztaty (szkolenia) dla opiekunów osób chorych na otępienie p.t. „Prawne aspekty
związane ze sprawowaniem opieki nad osobą z rozpoznaną chorobą otępienną.”
Przewidywana liczba godzin szkoleniowych: 2 godz./ 8 miesięcy.

3. Harmonogram wykonywania usług będzie ustalany na bieżąco pomiędzy Stronami umowy
i może on ulec zmianie w toku realizacji zamówienia stosownie do potrzeb realizowanego
projektu.
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby zamówionych usług
odpowiednio do faktycznych potrzeb osób chorych na otępienie i ich opiekunów, którzy będą
uczestnikami projektu.
5. W przypadku niemożności przystąpienia do udzielania usług Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie, tj. przed godzinami rozpoczęcia udzielania usług, o których mowa w ust.1
poinformować Zamawiającego i opiekuna osoby chorej o przyczynie i okresie nieobecności.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na należyte
świadczenie usług.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zlecenia samodzielnie, a w przypadkach
szczególnych za zgodą Zamawiającego tylko przez osobę posiadającą kwalifikacje
co najmniej równoważne (nie niższe) od określonych w warunkach „zapytania ofertowego”.
§2
1. Wykonawca ma prawo korzystać na potrzeby realizacji niniejszej umowy z konsultacji
i pomocy innych pracowników Zamawiającego oraz Centrum Consultor, a spoza
Zamawiającego wówczas, jeżeli Zamawiający zawarł z tymi osobami (podmiotami) stosowne
umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek (w razie potrzeby) do udzielania wyjaśnień i konsultacji
związanych z udzielanymi usługami dla pracowników Zamawiającego oraz Centrum
Consultor.
3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiającego, które mają związek z organizacją pracy oraz charakterem wykonywanych
usług.
§3
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie i systematycznie prowadzić odpowiednią
dokumentację i sprawozdawczość w oparciu o zasady obowiązujące u Zamawiającego
i w ramach programu, a także przekazywać Zamawiającemu niezbędne informacje o realizacji
przyjętego zamówienia.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie usług określonych niniejszą umową wynosi:
a) konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów według zgłaszanych

potrzeb, które odbywać się będą w Centrum Consultor w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8 lub w miejscu
zamieszkania opiekuna/chorego. Przewidywana liczba godzin: 20 godz./miesiąc tj. 160 godz./
8 miesięcy.
Cena jedn. netto za 1 godz: ................... + …... % VAT = ………… zł. brutto x 160 godzin
= ……………. zł. brutto.
b) warsztaty (szkolenia) dla opiekunów osób chorych na otępienie p.t. „Prawne aspekty

związane ze sprawowaniem opieki nad osobą z rozpoznaną chorobą otępienną.”
Przewidywana liczba godzin szkoleniowych: 2 godz./ 8 miesięcy.
Cena jedn. netto za 1 godz: ................... + …... % VAT = ………… zł brutto x 2 godziny
= ……………. zł brutto.
RAZEM wartość zamówienia (łączna wartość z pkt. 1) + wartość z pkt. 2) ): ……………. zł brutto.

2. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
Zamawiający z w/w wynagrodzenia brutto potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i wymagane
prawem składki ubezpieczeniowe, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

3. Ceny określone w ust. 1 mają charakter ryczałtowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać
z tytułu realizacji usług żadne dodatkowe roszczenia np. zwrot kosztów przejazdu,
zakwaterowania, wyżywienia itp.
§5
1. Należność z tytułu realizacji umowy wypłacana będzie co miesiąc na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Ceny określone w ofercie x wielkość
faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu, stanowić będzie miesięczne wynagrodzenie
Wykonawcy.
Wykonanie zadań w danym miesiącu przez musi być potwierdzone protokołem sporządzonym przez
tę osobę i potwierdzonym przez Zamawiającego, wskazującym prawidłowe wykonanie usług oraz
liczbę (ewidencję godzin) w danym miesiącu kalendarzowym.

2. Faktura, o której mowa w ust. 1 za miesiąc, którego dotyczy należność, Wykonawca składa
w sekretariacie Zamawiającego w terminie do piątego dnia następnego miesiąca.
3. Wypłata nastąpi na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 14 dni, licząc od dnia
złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
4. Nie złożenie faktury w terminie określonym w ust. 2 spowoduje odpowiednie przesunięcie
terminu wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy.
5. Niedotrzymanie terminu wypłaty należności, o którym mowa w ust. 3 upoważnia
Wykonawcę do naliczenia odsetek ustawowych.
6. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się dzień, w którym nastąpiło
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie określone w §4 ust.1 obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania
umowy.
§6
Umowa zostaje zawarta na okres od ……05.2019 r. do 31.12.2019 r.
§7
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za miesięcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie
rażącego naruszenia umowy przez drugą stronę.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym również
w razie zaprzestania, z jakichkolwiek przyczyn, realizacji przez Zamawiającego projektu p.n.
„Skoordynowana opieka środowiskowa skierowaną do osób z choroba otępienną i ich
opiekunów”.
4. Rozwiązanie niniejszej umowy przez jedną ze stron zgodnie z ust. 1, 2 lub 3 nie uprawnia
drugiej strony do żądania zwrotu wydatków lub naprawienia szkody.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym
prawem i z najwyższą starannością.
2. W razie zawinionego nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę,
Zamawiający może żądać od Wykonawcę zapłaty kary umownej w wysokości 300,00 zł.
za każdy przypadek nienależytego wykonania obowiązków.

3. Za nienależyte wykonania obowiązków przez Wykonawcę strony uważają
w szczególności: naruszenie harmonogramu wykonywania usług, organizacji i ustalonych
zasad wykonywania usług, uchybienia zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od otrzymania
od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej może nastąpić
w szczególności w drodze potrącenia wierzytelności.
5. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
§9
1. Spory wynikłe na tle stosowania umowy Strony rozwiązywać będą polubownie, a jeżeli
nie dojdą do porozumienia, będą one poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu
na siedzibę Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może zbyć lub obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia pozyskanych w związku z realizacją umowy
oraz przetwarzać te dane zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się zachować
w tajemnicy powyższe informacje i dane osobowe również w sytuacji, gdy ustanie realizacja
niniejszego zamówienia.
2. Naruszenie tych zasad stanowi rażące naruszenie umowy i spowoduje odpowiedzialność
Wykonawcy wg Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

