
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

 

„Usługi psychologiczne: 
Cześć I - w ramach projektu pt. „Kierunek -> PRACA!”,  

Część II - w ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” 
Część III – w ramach projektu pt. „Zróbmy to razem” 

 
Numer postępowania: 1/01/2020 
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Rozdział 1 Postanowienia ogólne 

 

1.1 Nazwa (firma) oraz adres  Zamawiającego:  

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń,  
tel. 055 / 276 25 70 
fax 055 / 276 25 79  
e-mail: rti@dzierzgon.com.pl 
www.rti.dzierzgon.com.pl 
Spółka zarejestrowana w Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000057222, NIP: 5791004734 
Godziny pracy: 7.30-15.30 
 
1.2 Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – 
dalej „PZP”) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych 
obowiązują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.).  
 
1.3 3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450). 
 
1.4 W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa PZP, tzn. 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

1.5 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczono: 

a) w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych; 

b) na stronie internetowej Zamawiającego; 
c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 
1.6 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej terminy mają 
następujące znaczenie:  
a) „PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.); 
b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  
c) „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ; 
d) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ; 
e) „Zamawiający” – Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S. A.  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

1.7 Niniejsze zamówienie realizowane jest: 

A.  Część I w ramach projektu pt. „Kierunek -> PRACA!”, w ramach Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, 
działania 05.02. Aktywizacja zawodowa, poddziałania 05.02.02. Aktywizacja zawodowa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne 
Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w 
Malborku, Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim.  

 

B.  Cześć II w ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” w ramach Osi priorytetowej 6 
Integracja, działania 06.01. Aktywna integracja, poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-
zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez 
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem 
Sztumskim. 

 
C. Część III w ramach projektu pt. „Zróbmy to razem!” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 
1.4: Młodzież solidarna w działaniu finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany  przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 
w partnerstwie z Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Powiatem Sztumskim i Powiatem 
Malborskim. 

 
 

1.8 Wykonawca powinien starannie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.  

 

Rozdział 2 Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne z podziałem na 3 części. 

Cześć I - obejmuje usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Kierunek -> PRACA!” 

Część II – obejmuje  usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” 

Część III – obejmuje usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Zróbmy to razem!” 

 
2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
85121270-6 - Usługi psychiatryczne  lub psychologiczne 
80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 
 

2.3  Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne z podziałem na 3 części: 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

A. Cześć I - obejmuje usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Kierunek -> PRACA!” w ramach Osi 
priorytetowej 5 Zatrudnienie, działania 05.02. Aktywizacja zawodowa, poddziałania 05.02.02. 
Aktywizacja zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez 
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania 
Przedsiębiorczości w Malborku, Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim.  

 
Odbiorcami usług jest 150 osób, powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie powiatów 
sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, w tym 112 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i 
biernych zawodowo) oraz 38 osób pracujących (zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub w 
ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia, 
osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa). 
Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy 
przez Zamawiającego. 

 
Zakres usług psychologicznych: 

 
1) Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikiem projektu celem zbadania poziomu motywacji i predyspozycji 

zawodowych do udziału w projekcie, 1 spotkanie x ok. 15 minut/kandydata x ok. 180 kandydatów = 
45 h zegarowych. 
 

2) Wsparcie psychologiczne - indywidualne spotkania mające na celu podniesienie motywacji do 
uczestnictwa w projekcie i wsparcie procesu poradnictwa zawodowego w znalezieniu rozwiązania 
problemu zawodowego uczestnika projektu, charakterystyka aktualnego stanu psychicznego i 
osobowości, temperamentu, motywacja, formułowanie problemu zawodowego, opinia dla doradcy 
zawodowego i zalecenia dot. dalszych działań,     1 spotkanie x  1 h/UP x 150 UP = 150 h zegarowych. 
 

3) Warsztaty Kompetencji Społecznych - zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, 
emocje, asertywność, radzenie sobie ze stresem. Spotkania na terenie 3 powiatów: sztumskiego (3 
grupy), malborskiego (3 grupy), kwidzyńskiego (2 grupy). Częstotliwość spotkań-min. 1 grupa w 
miesiącu.  1 spotkanie x 4 h/grupę x 8 grup = 32 h zegarowe. 

 
Miejsce realizacji usług: usługi świadczone będą głównie w siedzibie Zamawiającego oraz w 
pomieszczeniach udostępnionych przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, 
Gminę Dzierzgoń oraz Powiat Sztumski na terenie powiatów: sztumskiego, malborskiego, 
kwidzyńskiego. Dojazdy  na miejsce świadczenia usług  nie będą wliczane w czas świadczenia usługi. 

 
B. Część II – obejmuje usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” 

w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 06.01. Aktywna integracja, poddziałania 06.01.02. 
Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń 
oraz Powiatem Sztumskim. 

Odbiorcami usług jest 100 osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących na terenie powiatów 
sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy 
przez Zamawiającego. 

 
Zakres usług psychologicznych: 

 
1) Diagnoza psychologiczna - indywidualne spotkania mające na celu ocenę kondycji psychicznej 

uczestnika projektu, diagnozę cech osobowościowych, potrzeb, wartości, motywacji, możliwości 
fizycznych, identyfikację problemów natury osobistej utrudniających zmianę sytuacji życiowej i 
zawodowej. Wnioski i rekomendacje będą elementem opracowanej, dla każdego uczestnika 
projektu, ścieżki reintegracji oraz posłużą doradcy zawodowemu do stworzenia Indywidualnego 
Planu Działania. Miejsce realizacji usług: siedziba Zamawiającego lub do uzgodnienia (na terenie 
powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego).  
1 spotkanie x  1 h/UP x 100 UP = 100 h zegarowych. 
 

2) Spotkania indywidualne stanowiące wsparcie dla UP w okresie zmiany, budowanie poczucia własnej 
wartości, poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, umiejętność szukania rozwiązań, 
motywowanie do dalszych działań, 3 spotkania x 2h/UP x 100 UP = 600 h zegarowych. 
 

3) Warsztaty umiejętności interpersonalnych i zachowań społecznych, autoprezentacja, asertywność, 
komunikacja, 1 spotkanie x 3h/grupę x 9 grup = 27 h zegarowych. 
 

4) Warsztaty dla kobiet – trening motywacyjny, uświadamianie uwarunkowań wynikających z ról 
życiowych, przeciwdziałanie przemocy domowej, radzenie sobie ze stresem. 1 spotkanie x 3h/grupę 
x 4 grupy = 12 h zegarowych. 

 

Miejsce realizacji usług: usługi świadczone będą głównie w siedzibie Zamawiającego oraz w 
pomieszczeniach udostępnionych przez Gminę Dzierzgoń i Powiat Sztumski na terenie powiatów: 
sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego. Dojazdy  na miejsce świadczenia usług  nie będą wliczane 
w czas świadczenia usługi. 

 

C. Część III obejmuje usługi psychologiczne ramach projektu pt. „Zróbmy to razem!” realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku 
pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Zróbmy to razem!” realizowany jest przez 
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Malborską Fundacją Rozwoju 
Regionalnego, Powiatem Sztumskim i Powiatem Malborskim, na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu. 
 
Odbiorcami usług jest 100 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących tereny powiatu malborskiego (60 
uczestników) i sztumskiego (40 uczestników), w tym osoby z niepełnosprawnościami, których 
kompetencje społeczne wymagają poprawy/rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy 
(zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zakres usług psychologicznych: 
 
1)  Warsztaty z Treningu Kompetencji Społecznych zgodnie ze zdiagnozowanymi (na podstawie 

testu psychometrycznego, którego wynik każda z osób będzie posiadała) potrzebami i 
potencjałem.  
Tematyka rozwijać będzie 15 kompetencji zgodnie z załącznikiem nr 7 do „Koncepcji systemu 
weryfikacji kompetencji społecznych w ramach programu „Młodzież solidarna w działaniu” PO 
WER 2014-2020, Działanie 1.4” znajdującym się na stronie https://www.power.gov.pl/nabory/1-
128/ 
tj. doradzanie innym, praca w zespole, posługiwanie się mową ciała, instruowanie innych osób, 
przewodzenie innym osobom, kompetencje międzykulturowe, wypracowywanie kompromisu, 
motywowanie innych, wspieranie współpracowników, stosowanie technik zadawania pytań, 
przekazywanie informacji o faktach, zwracanie się do słuchaczy, przyjmowanie konstruktywnej 
krytyki, wchodzenie w interakcję z innymi osobami, przekonywanie innych osób. 
 
10 cykli warsztatów z Treningu Kompetencji Społecznych dla 10 grup, 8- 12 osobowych, 
niezwłocznie po ich zrekrutowaniu. Jeden cykl dla jednej grupy obejmuje: 
 - 6 godzin pracy trenera z dokumentacją (poprzez pracę trenera z dokumentacją rozumie się: 
tworzenie scenariuszy zajęć (w związku z różnym poziomem kompetencji społecznych grupy, 
wiekiem uczestników projektu trener przygotuje indywidualny plan, który będzie adekwatny do 
oczekiwań grupy), opracowanie materiałów na warsztaty, prowadzenie dziennik zajęć. 
Scenariusze warsztatów opracuje na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i potencjałem 
uczestników projektu - dostosowanie do uczestników, gdyż jest to szczególna grupa wymagają 
dużej motywacji do działań. 
 - 6 warsztatów po 3 godziny zegarowe podzielonych na 6 bloków tematycznych:  

 Rozwój umiejętności współpracy, asertywności i nauka kompromisu,  
 Praca w zespole: negocjacje, budowanie pewności siebie i poczucia empatii, motywacja 

innych., Komunikacja interpersonalna: nawiązanie kontaktu, umiejętność słuchania, 
przekonywania, przemawiania, zarządzanie przekazem niewerbalnym i werbalnym, 
zachowania asertywne, zadawanie pytań;  

 Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji i technik prezentacji,  
 Wartość różnorodności i promocja tolerancji, wyrażanie własnego punktu widzenia i 

rozumienie innych, konstruktywna krytyka;  
 Relacje międzyludzkie, niezależność, rozwiązywanie problemów. 

 
1 warsztat dla jednej grupy obejmuje 3 godziny przy czym 1 godzina równa się 60 min oraz 1 
godzina pracy trenera z dokumentacją. 

 
Miejsce realizacji usługi: usługi będą świadczone w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, w 
pomieszczeniach udostępnionych przez Partnerów tj. Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Powiat 
Sztumski i Powiat Malborski, na terenie powiatów sztumskiego i malborskiego. Dojazdy na miejsce 
świadczenia usług nie będą wliczone w czas świadczenia usługi. 
 
2.4 Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 

a) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, 

b) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ; 

c) Wykonawca musi zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach wynikających ze Wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 6 (część I) i 6A (część II) oraz nr 6B ( część III) do SIWZ. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rozdział 3 Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany:  

A. Część I w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania całkowitej 
kwoty przewidzianej na wynagrodzenie wykonawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej.  

B. Część II w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania całkowitej 
kwoty przewidzianej na wynagrodzenie wykonawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. 

C.  Część III w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2021 r. lub do wyczerpania całkowitej 
kwoty przewidzianej na wynagrodzenie wykonawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. 
 

3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje maksymalnie 

A. Część I  227 godzin zegarowych 

B. Część II 739 godzin zegarowych. 

C. Część III 240 godzin zegarowych 

3.3 Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego. 

 
Rozdział 4 Warunki udziału w postępowaniu.  
 
4.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:   

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 
W zakresie Części I i Części II Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj.:  
wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę (psychologa), która posiada: 
a.  wykształcenie – wyższe psychologiczne, 
b. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa psychologicznego indywidualnego lub grupowego dla osób 
dorosłych, rozumiane jako przeprowadzenie przez nią co najmniej 100 godzin doradztwa psychologicznego 
indywidualnego lub grupowego dla osób dorosłych w ostatnich 3 latach przed dniem składania ofert.  
 
W zakresie Części III Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj.: wykonawca 
skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę (psychologa), która posiada: 
a. wykształcenie wyższe psychologiczne, 
b. doświadczenie zawodowe  minimum dwuletnie w tym minimum roczna praca z osobami młodymi.  
4.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza) należy dołączyć do oferty.  
 

4.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 
4.1 lit. c) musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.  
 
4.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia.  
 

4.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub 
innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 
jednoznacznie wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie  przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 PZP. 
 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 
4.6 Podwykonawstwo: 

1) Zamawiający nie ogranicza udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonanie 
zamówienia przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należytą i 
terminową realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie 
Podwykonawcy oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia, jak za 
własne. 

2) W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy/ów, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy/om oraz podania przez 
wykonawcę nazw firm podwykonawcy/ów. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu 
zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany do 
powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 
nr 1 do SIWZ. Brak informacji w sprawie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom będzie 
traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

 
 
Rozdział 5 Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

5.1 O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 
postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 
5.1.1 art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy PZP; 
5.1.2 art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP; wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912,1495 i 1655). 

 
5.2 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
5.2.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1 lit c),  

5.2.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy 
PZP,  

5.2.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.  

Rozdział 6 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i 
dokumenty:  
 
6.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca 
składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ.  

6.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa 
w pkt 6.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia.  
 
6.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1.1.  

6.1.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 
trzeciego.  
 
6.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 
do SIWZ.  
 
6.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 

6.3.1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;  

 
6.3.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia według wzoru Załącznika 

nr 5 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

6.3.3 dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

6.4 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w rozdz. 6. pkt. 6.1.1 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale 6 pkt. 6.3 lit. a niniejszej SIWZ składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

 
6.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

6.7 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

6.8 Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe oświadczenia i 
dokumenty dotyczące wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
 

6.9 Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski.  

6.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
Rozdziale 6 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 
sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 
polski.  

6.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 
(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca 
polega na podstawie pełnomocnictwa.  
6.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 
podpisującej. 
6.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 
znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 6.7, 6.11 i 6.12 oraz klauzula „za zgodność 
z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem 
każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o 
liczbie poświadczanych stron. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii 
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
6.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.  
 
 
Rozdział 7 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami. 

 

 

7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

7.2 W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub 
drogi elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelnie do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z 
raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu wysłania drogą elektroniczną. 

 
7.3 SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.rti.dzierzgon.com.pl 
Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego, 
zmiany SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony prawnej, a po otwarciu 
ofert informacje dotyczące: kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia firm 
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i 
warunków płatności zawartych w ofertach.  

 

7.4 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować w języku polskim 
do Zamawiającego:   

a) E-mailem na adres: rti@dzierzgon.com.pl, fax 552762579 

b) Dostarczyć pismo osobiście lub pocztą/przesyłką kurierską do Sekretariatu siedziby Zamawiającego, 
na adres podany w Rozdziale 1.1. 

7.5 Do porozumiewania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego upoważniona jest Beata Rac tel. 
0552762579 w dniach i godzinach pracy Zamawiającego wskazanych w Rozdziale 1.1. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

7.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania i publikuje na swojej stronie internetowej. Wykonawcy zobowiązani są do 
regularnego śledzenia strony internetowej Zamawiającego, na której ogłoszone zostało postępowanie. 

 

7.8 W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający w konsekwencji zmiany treści SIWZ może przedłużyć termin 
składania ofert. 

 

Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium. 

 
Zamawiający nie wymaga wadium.  
 

Rozdział 9 Termin związania ofertą 

 

9.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.  

9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

9.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia Orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą. 

 

Rozdział 10 Opis sposobu przygotowania  ofert 

 

10.1 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Składana oferta winna być sporządzona przy wykorzystaniu 
formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. 

 

10.2 Ofertę tworzą wypełnione formularze, których wzory Zamawiający określił i przekazał Wykonawcom w 
niniejszej SIWZ oraz wszelkie inne dokumenty, których dołączenie jest wymagane postanowieniami SIWZ.  
 
10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pisemnie, trwałą i czytelną techniką oraz spięta w 
sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie w tym postępowaniu 
ofert w formie elektronicznej lub faksem.  

 

10.4 Dokumenty i załączniki tworzące ofertę winny być opracowane wg warunków i postanowień niniejszej 
SIWZ i odpowiadać ich wymaganiom oraz treści.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

10.5 Wszystkie strony opracowania tworzącego ofertę winny być ponumerowane oraz zaparafowane przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (tj. osoby wykazane w prowadzonych 
przez sądy rejestrach, w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osoby 
legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa wcześniej – 
odpowiednie pełnomocnictwa powinny być dołączone do oferty). Ponadto wszelkie miejsca, w których 
Wykonawca naniósł zmiany muszą być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

 

10.6 W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. informacje 
te umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, połączone ze sobą, podpisane i ponumerowane z 
zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty oraz opatrzyć klauzulą „Nie udostępniać - dokument stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa”).  

 

10.7 Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej i zaklejonej kopercie (opakowaniu) opisanej wg 
poniższego wzoru: 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku nie dostarczenia oferty w wyżej opisany sposób i nie zawarcia powyższych informacji w ofercie 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za 
jej nie dotarcie na czas.  

 

10.8 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem 
terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone 
jak w pkt. 10.7 oraz dodatkowo zawierać odpowiednio dopisek „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie 
może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 
ofert.  

 

 

10.9 Na potrzeby badania i oceny ofert oferta musi zawierać:  
 
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,  

Wykonawca (nazwa/firma i adres): 
 
                 Zamawiający: 
      Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 
      ul. Wojska Polskiego 3 
      82-440 Dzierzgoń 
Oferta składana w postępowaniu Nr 1/01/2020 – Przetarg nieograniczony na: 
Usługi psychologiczne: Część ……(należy podać nr części, której dotyczy oferta) 

 
Nie otwierać przed 04.03.2020 r. godz. 13.15 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,  

c) Wykaz osób w celu poddania ocenie w ramach kryterium oceny ofert (Załącznik nr 5a do SIWZ). 

Dokument złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia” nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy PZP, a tym 
samym nie podlega przepisom art. 26 ust. 3 i w razie jego nie złożenia lub złożenia dokumentów wadliwych 
zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę 
składa pełnomocnik, 

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 
 

Rozdział 11 Miejsce oraz i termin składania i otwarcia  ofert 

 

11.1 Miejscem złożenia oferty jest siedziba Zamawiającego: 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 
ul. Wojska Polskiego 3 
82-440 Dzierzgoń 
Pokój nr 1 Parter 

 
11.2 Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2020 r. o godz. 13.00. 
 
11.3 Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania oferty w siedzibie 
Zamawiającego.  
 
Dla ofert wysłanych pocztą / przesyłką kurierską liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby 
Zamawiającego, jak wyżej. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie do 
składania ofert, zostaną niezwłocznie bez otwierania odesłane do Wykonawcy. 
 
11.4 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 04.03.2020 r. o godz. 13.15. Z zawartością ofert nie można 
zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.  
 
11.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  
sfinansowanie zamówienia. 
 
11.6 Zakres informacji podawanych podczas otwarcia (zgodnie z art. 86 ust. 5 PZP) będzie opublikowany na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.rti.dzierzgon.com.pl.  
 
11.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
złożonych ofert.  
 

11.8. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona.  

 

11.9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1) jest niezgodna z ustawą PZP 

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; 

8) jest nieważna na podstawie przepisów odrębnych.  
9) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w 

tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług 
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub 
interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

 
Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny 
 
12.1 Cena całkowita podana w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ powinna 
zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty personelu, sprzętu, urządzeń, materiałów, 
dojazdu na miejsce świadczenia usługi itp. niezbędne do realizacji całego przedmiotu umowy określonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
12.2 Sposób wyliczania cen i wartości w załączniku ofertowym jest następujący:  
 
Sposób obliczania ceny 1 godziny zegarowej usługi psychologicznej, zgodnej Opisem Przedmiotu 
Zamówienia: cenę jednostkową netto mnożymy przez odpowiednią stawkę VAT, a uzyskaną z tego wyliczenia 
kwotę podatku dodajemy do ceny jednostkowej netto, następnie wpisujemy wyliczoną cenę jednostkową 
brutto zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku. 

Sposób obliczania całkowitej wartość przedmiotu zamówienia: 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dla części I : cenę jednostkową brutto 1 godziny zegarowej usługi psychologicznej mnożymy przez ilość 227 
godzin i wpisujemy łączną wartość brutto po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

Dla części II: cenę jednostkową brutto 1 godziny zegarowej usługi psychologicznej mnożymy przez ilość 739 
godzin i wpisujemy łączną wartość brutto po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

Dla części III: cenę jednostkową brutto 1 godziny zegarowej usługi psychologicznej mnożymy przez ilość 240 
godzin i wpisujemy łączną wartość brutto po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. 

Miesięczne faktury częściowe będą rozliczane na podstawie iloczynu liczby godzin usług psychologicznych 
zrealizowanych w danym miesiącu i stawki godzinowej brutto. 

 

12.3 Wszystkie wartości określone w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ muszą być 
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w polskich złotych (PLN). Końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

 

12.4 Stawkę podatku VAT należy określić wg obowiązujących przepisów. Prawidłowe ustalenie należnej 
stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174). 

 

12.5 Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie jednostkowej.  

 

12.6 Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita oferty, brutto w PLN.  

 

12.7 Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w opisie lub ilościach przedmiotu zamówienia określonych 
przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty. 

 

12.8 Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty.  

 

12.9 Wstawienie w pozycji formularza cenowego zera, jako wartości ceny jednostkowej, spowoduje 
odrzucenie oferty.  

 

12.10 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 PZP może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

 

12.11 Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

 

12.12 Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

 

12.13 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku.  

 
Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
13.1 Zamawiający nie podlega ograniczeniom art. 91 ust. 2a PZP w stosowaniu kryterium ceny - nie będąc 
podmiotem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP. 
13.2 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 
oceny ofert: 
 

L.p.  Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium  
(w %)  

1. Cena brutto oferty  80 
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia 
20 

 
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, 
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.  
 
13.3 Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostaną obliczone według wzoru:  
 
Cena oferty najtańszej  
------------------------------- x 80 = liczba punktów  
Cena oferty badanej  
 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
13.4 Kryterium Doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga 20% 
 

Liczba punktów za kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zostanie obliczona 
w następujący sposób: 
 

przeprowadzenie 100 godzin – 0 pkt (jako spełnienie  warunku udziału w postępowaniu); 

przeprowadzenie od 101 do 200 godzin – 5 pkt 

przeprowadzenie od 201 do 300 godzin – 10 pkt 

przeprowadzenie od 301 do 400 godzin – 15 pkt 

przeprowadzenie powyżej 400 godzin – 20 pkt. 

 
Uwaga: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia nie może być mniejsze niż 100 godzin 
w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Punkty w kryterium „Doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” zostaną przyznane na 
podstawie dokumentu „Wykaz osób do oceny kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia” Załącznik nr 5a do SIWZ 
 
Punkty zostaną przyznane za doświadczenie ponad minimum określone w warunkach udziału w 
postępowaniu. 
 
W przypadku wskazania w „Wykazie osób do oceny kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia””, w celu poddania ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (Załącznik nr 5a do SIWZ) 
większej liczby psychologów, Zamawiający uwzględni w ocenie jednego psychologa z największą liczbą 
punktów. 

 
Rozdział 14 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

14.1 Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 ( część I) lub Załącznik nr 6A 
(część II) do SIWZ  lub Załącznik nr 6B (część III) z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
 
14.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w 
postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej. 
 
14.3 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 
 
14.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia.  
14.5 Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dane zawarte w załączniku 
nr 5 
 

Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

Rozdział 16 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
16.1 Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 ( część I) lub Załącznik Nr 6A (część II)  lub Załącznik Nr 6B (część 
III) do SIWZ. 
 
16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na 
warunkach, o których mowa w pkt 17.1. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 
ustawy PZP, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.  
 

Rozdział 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

 

17.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  
 
Rozdział 18 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

Zamawiający dopuszcza składania oferty częściowej. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część 
zamówienia. 

 

Rozdział 19 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
ROZDZIAŁ 20 Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
PZP 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP  
 

Rozdział 21 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

 

Rozdział 22 Informacja dotyczące aukcji elektronicznej  
Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.  
 
Rozdział 23 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu  

23.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

23.2 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

Rozdział 24 Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO  
 
24.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:  
 

 Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia 
umowy oraz realizacji umowy jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą przy ul. 
Wojska Polskiego 3 w Dzierzgoniu  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii 
Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom (w tym 
wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), 
upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.  

 Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe 
przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych 
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne 
do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.  

 Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.  

 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz 
art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w 
celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. 

 Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi 
odpowiednio:  

 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
 jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej 

rozliczania,  
 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 

ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.  
 w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji 

dokumentacji. 
 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - IOD@.fio.org 

 Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

24.2 W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której 
dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których 
mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:  
 
Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 
Administrator Danych: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 
Dzierzgoń, e-mail:  rti@dzierzgon.com.pl  
Inspektor Ochrony Danych – e-mail: IOD@.fio.org 
 
Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych  

 Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja 
umowy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., którego dotyczy niniejsza SIWZ.  

 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz art. 6 ust. 1 lit e 
rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie 
niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.  

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiednio:  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej 
rozliczania,  
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 
ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,  
- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji – do czasu przeprowadzania archiwizacji 
dokumentacji. 
 

> Źródło pochodzenia danych: wykonawcy, członkowie ich organów, pełnomocnicy, osoby do kontaktu, ale 
także te same kategorie osób u podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby a także wystawcy 
referencji. 
> Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer 
telefonu.  

> Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. 

> Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
Odbiorcy danych osobowych  

 Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych 
organów Unii Europejskiej.  

 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Prawa osoby, której dane dotyczą  
Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu zamówienia 
publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a 
w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
24.3 W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
  
25. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące załączniki:  

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

4. Załącznik nr 4 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

5. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  

6. Załącznik nr 5a – Wzór „Wykazu osób do oceny kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia”, 

7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy Część I 

8. Załącznik nr 6A – Wzór umowy Część II 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

9. Załącznik nr 6B – Wzór umowy Część III 


