
 
 

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE  
PRACY SOCJALNEJ 

z dnia 08.05.2018 r. 
  
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie 
przedmiotu niniejszego rozeznania rynku.   
 
Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
1. ZAPYTUJĄCY   
 

 
Zapytujący: 

Nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 

Forma prawna Jednostka samorządowa nie mająca osobowości prawnej 

Numer REGON 811781372 

Numer NIP 8512557218 

 
Dane teleadresowe Zapytującego: 

Adres do korespondencji Ul. Szkolna 2, 72-010 Police  

E-mail sekretariat@pcpr.police.pl 

Tel. 91 4240700 

Godziny pracy 7.30-15.30 

Osoba do kontaktu 
(przedstawiciel Zamawiającego) 

Anna Pinińska-Sosna 
Tel. 91 4240700 

 
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)   
 
 

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu (specyfikacja) 

1. Opis Projektu Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji 

Projektu RPZP.07.01.00-32-K316/16 pn. „LOKOMOTYWA-
cja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

2. /Zwięzłe określenie 
przedmiotu zamówienia/ 

Przedmiotem rozeznania rynku jest świadczenie usługi pracy 
socjalnej dla 7 uczestników projektu - osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na 
terenie Gminy Dobra. 
 
Usługa świadczona będzie w miejscu zamieszkania uczestnika 
projektu, w okresie od dnia 16.05.2018r. do 31.03.2019r.  
zgodnie z kontraktem socjalnym. 
 
W ramach usługi usługobiorca będzie: 
- kwalifikował uczestnika do projektu, 
- sporządzał z uczestnikiem projektu kontrakt socjalny 
obejmujący wsparcie przewidziane w ramach projektu, 



 
- wspierał i motywował uczestnika projektu w realizacji 
kontraktu socjalnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego świadczenia 
usługi. 
Wykonawcą może być osoba fizyczna bądź osoba fizyczna 
prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w 
rzeczonym zakresie, która będzie wykonywała przedmiot 
zamówienia osobiście.  
 
- Forma zatrudnienia: umowa cywilno–prawna tj. umowa 
zlecenia.  
 
- W przypadku osoby fizycznej, która w zakresie niniejszego 
zamówienia nie prowadzi działalności gospodarczej w 
rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dn. 26.07.1991r. o pod. 
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, 
poz.176, z późn.zm.) Zapytujący dokona niezbędnych potrąceń 
niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w 
szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z 
obowiązkowymi ubezpieczeniami).  
 
- W przypadku osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą, która niniejsze zamówienie wykona 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawi 
rachunek należności publicznoprawne (podatek dochodowy od 
osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne, podatek VAT itp.) będą opłacane we własnym 
zakresie. 
 
- Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi  
nie może przekroczyć 276 h/miesiąc - na potwierdzenie 
zapytujący będzie zbierał od osób świadczących usługi 
opiekuńcze oświadczenia dotyczące zaangażowania 
zawodowego nie przekraczającego 276 h/miesiąc. Wykonawca 
będzie zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach 
związanych z jego zatrudnieniem, w terminie 5 dni od dnia 
zaistnienia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie 
dodatkowo do przedkładania co miesiąc protokołu odbioru 
zadań, który zawierać będzie ewidencję przepracowanych w 
danym miesiącu godzin 
- Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji 
uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, 
do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem 
PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi 
konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020) 

- Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie 
tylko za usługi , które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych 



 
do usługi a w przypadku gdy uczestnik przerwie udział w 
projekcie, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe 
wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin 
wyświadczonych usług. 

 
 
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)  
 

3.1 Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej 
realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-
organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.  

3.2 Wykonawca powinien spełniać  łącznie następujące warunki: 
1) Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, tj. w szczególności 
spełniać wymagania określone w art. 116 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930): 
- posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub 
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna, lub  
- ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika  socjalnego 
na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia, 
psychologia, socjologia, lub nauki o rodzinie. 
2) Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 
3) Posiadać minimum 6 m-cy doświadczenia zawodowego w przedmiotowej dziedzinie.  
4) Znać: Ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930), Ustawę o wspieraniu  rodziny i 

pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697). 

5) Posiadać wysoką kulturę osobistą oraz umiejętności interpersonalne. 
6) Być osobą fizyczną bądź osobą fizyczną prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w 
rzeczonym zakresie, która będzie wykonywała przedmiot zamówienia osobiście. 
Wymagania dodatkowe:   
1. Kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność dobrej 

organizacji pracy, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, otwartość na 
nowe wyzwania. 

2. Umiejętność obsługi komputera.  
 
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.  

3.3 W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:  

a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
Zapytującemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie 
wobec Zapytującego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie 
ponosił odpowiedzialności; 

b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się 
od podpisania umowy z Zapytującym pomimo wyboru ich oferty; 

c) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 
doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia  

3.4 Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 
Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w 
szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w 
szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez 
dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, 
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w przypadku naruszenia umowy 
(w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia),  



 
kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie 
przyjęte (w profesjonalnym obrocie)  zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego 
wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy 
Zapytujący nie jest związany ofertą Wykonawcy. 

3.5 Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z 
przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne 
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zapytującego lub na 
prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z 
treścią rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, 
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

3.6 Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie 
niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub 
informacje będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie 
zaznaczyć charakter i  zakres tych danych i informacji.    

3.7 Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie 
oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 1. 

3.8 Zapytujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania 
opisane w pkt od 3.1 do 3.1 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po 
jego wyborze. 

 
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zapytujący dokona oceny ważnych 
ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 
 

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rozmowa 
kwalifikacyjna 
(punktacja) 

50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

1. Cena to łączna cena miesięczna za świadczenie pracy na rzecz 1 
uczestnika projektu – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie 
wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie 
daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności 
podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi 
ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało 
podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie 
postanowi Zapytujący w treści niniejszego zapytania lub w trakcie 
realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej). 

2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / 
cena oferowana x 50 

3. Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: wynik najkorzystniejszej 
rozmowy /wynik przeprowadzanej rozmowy x 50   

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 
punktów. 

 
 
 
5. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE  
 
Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zapytującego drogą 
elektroniczną na adres e-mail Zapytującego, pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie 
Zapytującego do dnia 15.05.2018 r. Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 15.06.2018 r.  



 
 
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści Rozeznanie rynku 
prosimy  kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.  
 
Zapytujący  zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania 
nowego Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub 
uzupełnienia. 
 
Zapytujący zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku 
nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania 
przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej 
wymagania dotyczące przedmiotowych usług. 
 
 
 
        Dyrektor PCPR 
        Beata Karlińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA  (ważna do dnia ……….……). 
 
 

…………………………….. 
Miejscowość, data 

 
I. DANE OFERENTA 

 

Nazwa/Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Tel./Fax  
 

E-Mail  
 

Nr NIP/ PESEL  
 

Nr REGON 
(jeśli dotyczy) 

 
 

 
II. OFERTA  

 
Przedmiot rozeznania  zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia ………………. mogę 
wykonać (dostarczyć) za następującą cenę: 
 

L.p. Przedmiot Łączna cena 
miesięcznie za pracę na 

rzecz 1 beneficjenta  

Ilość 
beneficjentów  

Cena łącznie 

1. 
PRACA SOCJALNA 

 

 
 
 

  

Całkowita cena   

 
III. OŚWIADCZENIE 

 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią rozeznania rynku, 
2. Oświadczam, iż spełniam wymagania określone w pkt. 3 to jest wymagania wobec 

wykonawców (oferentów)  niniejszego rozeznania.  
 
Dotyczy: rozeznanie rynku  na usługi w zakresie PRACY SOCJALNEJ 
 

 
 

…………………………………. 
 podpis 


