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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- zabiegi usprawniające ruchowo w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”

CP.2721.6.2020.EFS

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zamawiającym jest:
	Powiat Puławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, 
	24-100 Puławy; 
	NIP: 716 265 76 33, REGON: 431019483
Strona BIP: https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=636&p1=szczegoly&p2=367
,zwana dalej własną stroną internetową. 
	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
	Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
	Użyte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

	„ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
	„Ogłoszenie” - niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu,
	„zamówienie” - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu,

„postępowanie” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu,
	„Zamawiający” - Powiat Puławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.
	Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym Ogłoszeniem o zamówieniu i złożyć ofertę zgodnie z jego wymaganiami.


Rozdział 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- zabiegi usprawniające ruchowo w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”. W skład zamówienia wchodzą: wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji; zabiegi fizjoterapeutyczne tj. zabiegi: fizjoterapeutyczne i fizykoterapeutyczne, zwane dalej  zabiegami fizjoterapeutycznymi;  zabiegi rehabilitacyjne tj. zabiegi: rehabilitacyjne, kinezyterapeutyczne, masaże, hydroterapia, zwane dalej zabiegami rehabilitacyjnymi.

	Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

85142100-7 Usługi fizjoterapii
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne
85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

	Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.


Rozdział 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r. zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu.

Rozdział 4 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
	nie podlegają wykluczeniu,
	spełniają następujące warunki dotyczące:

	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
	zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
	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.
	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

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

Rozdział 5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenie:

	aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3  do Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu;
	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na własnej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 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 Ogłoszenia o zamówieniu.


	Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 Ogłoszenia o zamówieniu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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 lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
	 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.
	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
	Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
	W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 5 Ogłoszenia o zamówieniu 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.
	Ilekroć w Ogłoszeniu o zamówieniu, a także w załącznikach do Ogłoszenia o zamówieniu 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.
	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.
W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.11-5.12 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.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

Rozdział 6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 7 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
	Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	Treść oferty musi być zgodna z treścią Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający wymaga pod rygorem odrzucenia oferty, wskazania w ofercie miejsca (miejsc) realizacji zamówienia zgodnie z zasadami wskazanymi w formularzu oferty.
	Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
	 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:
	informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
	Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

	Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu,
	oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1 Ogłoszenia o zamówieniu według wzoru stanowiące Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu,

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
	Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
	Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail Wykonawcy,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy,
OFERTA- „Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym-zabiegi”CP.2721.6.2020.EFS
Nie otwierać przed dniem 24.06.2020 r. do godz. 9:30.

Rozdział 8 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2020 r. do godziny 9:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy-Sekretariat pok.1. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.
	Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Przy składaniu ofert, w celu zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1, należy uwzględnić fakt objęcia budynku, w którym należy złożyć ofertę, systemem kontroli dostępu.
	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2020 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy, pok. 10a.
	 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informacje dotyczące:
	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

	Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.


Rozdział 9 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

Rozdział 10 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca poda ceny jednostkowe brutto oraz łączną cenę brutto oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu.
	 Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
	Wykonawca musi uwzględnić w kwotach brutto oraz w cenie oferty brutto wszelkie koszty (pośrednie i bezpośrednie) niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki (np. VAT) wynikające z obowiązujących przepisów. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest przyporządkować wszystkie koszty określone w Ogłoszeniu, SOPZ, w umowie do jednej z pozycji w formularzu oferty. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty zryczałtowaną wspólną cenę zabiegu (oddzielnie dla zabiegu fizjoterapeutycznego i rehabilitacyjnego) z uwzględnieniem zróżnicowanego zakresu przedmiotu zamówienia oraz obliczyć cenę zabiegów (oddzielnie fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych) zgodnie z formularzem ofertowym. Uwaga: Cena oferty brutto jest jedynie wartością służącą do porównania ofert (patrz punkt 10.6). 
	 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 doliczy 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
	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
	Rozliczenie i zapłata za wykonane zamówienia nastąpi zgodnie z § 4 ust.2 umowy.

Rozdział 11 BADANIE OFERT
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
Zamawiający poprawi w ofercie:
	oczywiste omyłki pisarskie,
	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  poprawek,

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
Zamawiający informuje, że będzie stosował odpowiednio przepisy ustawy dotyczące odrzucenia oferty, wykluczenia Wykonawcy oraz unieważnienia postępowania (w zakresie: art. 93 ust.1 pkt 1, pkt 4-7 ustawy).

Rozdział 12 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
	Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie

następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
1.
Cena
80
2.
Miejsce realizacji zamówienia - dogodność
20

	Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

                              Cena oferty najtańszej
Liczba punktów =	x 80
                              Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

	Zamawiający, w ramach kryterium „Miejsce realizacji zamówienia- dogodność” przyzna maksymalnie 20 punktów zgodnie z poniższymi zasadami:

- Usługi na rzecz uczestników projektu (wizyta u lekarza specjalisty rehabilitacji, zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, zwane dalej wspólnie zabiegami) będą odbywać się w odległości maksymalnie 5 km zgodnie ze wskazaniami Google Maps po ustawieniu trybu pieszego od siedziby Zamawiającego (Al. Królewska 3, Puławy) zgodnie z ofertą Wykonawcy- Wykonawca otrzyma 0 punktów,
- Usługi na rzecz uczestników projektu (wizyta u lekarza specjalisty rehabilitacji, zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, zwane dalej wspólnie zabiegami) będą odbywać się w odległości maksymalnie 4 km zgodnie ze wskazaniami Google Maps po ustawieniu trybu pieszego od siedziby Zamawiającego (Al. Królewska 3, Puławy) zgodnie z ofertą Wykonawcy- Wykonawca otrzyma 10 punktów,
- Usługi na rzecz uczestników projektu (wizyta u lekarza specjalisty rehabilitacji, zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, zwane dalej wspólnie zabiegami) będą odbywać się w odległości maksymalnie 3 km zgodnie ze wskazaniami Google Maps po ustawieniu trybu pieszego od siedziby Zamawiającego (Al. Królewska 3, Puławy) zgodnie z ofertą Wykonawcy- Wykonawca otrzyma 15 punktów,
- Usługi na rzecz uczestników projektu (wizyta u lekarza specjalisty rehabilitacji, zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, zwane dalej wspólnie zabiegami) będą odbywać się w odległości maksymalnie 2 km zgodnie ze wskazaniami Google Maps po ustawieniu trybu pieszego od siedziby Zamawiającego (Al. Królewska 3, Puławy) zgodnie z ofertą Wykonawcy- Wykonawca otrzyma 20 punktów,
Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium na podstawie własnego sprawdzenia najbliższej odległości lokalizacji miejsca realizacji zamówienia wskazanej w formularzu oferty zgodnie z Google Maps od siedziby Zamawiającego (dogodność). Wykonawca może wskazać w formularzu oferty więcej niż jedną lokalizację. W przypadku  wskazania więcej niż jednej lokalizacji w formularzu oferty o różnych odległościach do siedziby Zamawiającego, Wykonawca otrzyma punkty przewidziane dla dalszej lokalizacji (np. wskazano 5 km i 2 km oferta otrzyma 0 punktów). 
Miejsce realizacji zamówienia ma spełniać wymagania wskazane w SOPZ.
	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego z największą liczbą punktów (suma punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach).
	 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.


Rozdział 13 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
	O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej.

Rozdział 14 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
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.
	W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać 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, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
	Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi kalkulację ceny netto, brutto i podatku VAT zamówienia. Wartość brutto za cały przedmiot zamówienia musi być identyczna z wartością podaną na formularzu oferty złożonej oferty. 

Rozdział 15 POSTANOWIENIA UMOWY
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
	Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 15.1.
	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Rozdział 16 OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu.
	Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie takiej informacji na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez odpowiedzi.
	Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Zmianę Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Ogłoszenie o zamówieniu oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia o zamówieniu a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Rozdział 17 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
	Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
	 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
	Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Powiat Puławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy,  e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: CP.2721.6.2020.EFS
	Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Waldemar Mokrzycki, Marta Mazur- tel.81 886 74 22

Rozdział 18 INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
18.1 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że: 
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20 - 029 Lublin. Można się z nami kontaktować: - listownie pod wskazany powyżej adres.
	Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:

-Instytucji Pośredniczącej, której funkcję pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin,
-Beneficjentowi/partnerom realizującemu projekt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy,
-podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu
	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.71 Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
18.2 Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy
Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest: Można się z nami kontaktować: jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20 - 029 Lublin - listownie pod wskazany powyżej adres.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  
2) art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust.2 lit. g RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie: 
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu: 
1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, 
2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych, 
3) dochodzenia roszczeń, 
4) archiwalnym 
i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
5. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania. 
b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia.
18.3 Informacja Zamawiającego o ograniczeniach wynikająca z art. 8a ust.5 ustawy:
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8 a ust. 2 ustawy).
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8 a ust. 4 ustawy).
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy).

Rozdział 19 ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Integralną częścią Ogłoszenia o zamówieniu są załączniki:
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik Nr 2 - wzór umowy
Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik Nr 4 - wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5- wzór Formularza Oferty

Zatwierdzam
    16.06.2020r. 
   Małgorzata Suszek- Zawadzka

