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Dotyczy projektu  pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej 

integracji 
 21.12.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/12/17 

na wybór 

Streetworkera/ asystenta socjalnego 

  

I       ZAMAWIAJĄCY 

FUNDACJA SPE SALVI 
ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok 
tel: 85 73 20 134 
fax: 85 87 421 82 
NIP 9661948108 
Strona internetowa: WWW.spesalvi.org.pl 
Email: spesalvi2016@gmail.com 

II      INFORMACJE O PROJEKCIE 

Projekt „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany jest na 

postawie umowy nr RPPD.07.01.00-20-0034/16-00 w przez  Fundację „SPE SALVI” ul. Warszawska 50, 15-

077 Białystok (Lider) w partnerstwie z Piasecki Tomasz Artsteel, ul. Dzieci Zamojszczyzny 18, 20-811 Lublin 

(partner).  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji. Celem 

głównym projektu jest wzrost integracji społeczno-zawodowej 50 osób (25K/25M) zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych miasto Białystok, poprzez instrumenty aktywnej integracji 

społeczno-zawodowej w okresie do końca grudnia 2018. 

III    Tryb postępowania : 

Zamówienie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności (pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. 

IV     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1)        Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
KOD CPV: 85310000-5 Usługi pracy społecznej 

2)        Szczegółowy opis zamówienia 
  
Zamówienie dotyczy wykonywania zadań Streetworkera/asystenta socjalnego w celu realizacji działania 

projektowego: Zadania 1 „Praca Socjalna” Działanie 2 „Działalność streetworkerów/asystentów socjalnych” 

Zakres usługi obejmuje opiekę nad przydzieloną grupką Beneficjentów Projektu (BO) - 10 osób,  w ramach 

której między innymi odbywa spotkania indywidualne z uczestnikami projektu: 1,5h z każdym raz w tygodniu. 

Łączny miesięczny czas zaangażowania wynosi 60h. Zakres obowiązków określony w umowie (Załącznik 6). 
   

3)        Osoby nad którymi sprawuje opiekę streetworker/asystent socjalny, to ok. 10 BO projektu. 
  

http://www.spesalvi.org.pl/
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Beneficjenci Projektu to osoby zamieszkujące miasto Białystok i spełniający co najmniej dwie przesłanki z 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7. W grupie BO, będzie 40 osób korzystających z 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 30% osób w wieku 50 plus, 10% osób bezdomnych. 
  
4)   Realizacja zadań streetworkera/asystenta socjalnego w okresie: od 02 stycznia 2018 rok do 31 

grudnia 2018 roku. 
5)        Warunki współpracy określone zostaną w umowie cywilnoprawnej, 
6)        Realizacja usługi: co do zasady spotkania będą odbywały się w dniach pon. – pt., mogą odbywać się w 

godzinach 8.00-18.00. (Mogą zdarzyć się sytuacje pracy po godzinie 18 i w soboty w uzasadnionych 

przypadkach) Dni i godziny realizacji będą uzależnione od indywidualnych preferencji BO, dlatego 

zaleca się, aby wykonawca składający ofertę dysponował elastycznością czasu pracy.  
7)        Miejsce realizacji spotkań: Białystok 

V      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA ICH OCENY – 

KRYTERIA FORMALNE 

1. Postanowienia ogólne 

1)        Przed zawarciem Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwość prowadzenia negocjacji 

cenowych z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W wyniku negocjacji 

może zostać ustalona cena niższa niż wskazana w ofercie, nie może jednak zostać ustalona cena 

wyższa niż wskazana w ofercie. 
2)        W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)    Posiadają wykształcenie wyższe oraz ukończone kursy (minimum 1 kurs w okresie ostatnich 3 lat) 

poprawiające komunikację tj. dialog motywacyjny, coaching, mediacje, wstęp do terapii 

skoncentrowanej na rozwiązaniach itp. 
2)      Posiadają minimum 1 rok doświadczenia (minimum 700h pracy); w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert; w pracy z najtrudniejszą grupa społeczną - grupą osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby bezdomne. Ponadto mile widziane 

jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych funduszy np. PFRON, 

Ministerialnych itp. 
3)        spełniają wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

  
3  Zamawiający ustala poniższe, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

1)        W zakresie warunku wskazanego w pkt. V, ust. 2 pkt.1) powyżej, ocena warunku spełnienia nastąpi 

na podstawie dołączonego CV  i  potwierdzeń posiadanych kwalifikacji (ksero dyplomów 

ukończenia szkół wyższych i ksero, minimum 1 zaświadczenie/dyplom/certyfikat 
potwierdzający ukończenie kursu poprawiającego komunikację. 

2)        W zakresie warunku wskazanego w pkt. V, ust. 2 pkt. 2) powyżej, warunek ten zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

posiada minimum 1 rok (minimum 700h pracy) doświadczenia w pracy z grupą osób. zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
1
 tj. osoby bezdomne. 

                                                           
1
  Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (np. osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby 

bezdomne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne w PUP z III profilem, osoby korzystające z POPŻ itp.) 
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Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wraz z opisem doświadczenia 

zawodowego (załącznik nr 3 i załącznik nr 4). 

Ocena  dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

3)        W zakresie warunku wskazanego w pkt. V, ust. 2 pkt. 3) powyżej, o udzielenie Zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą okoliczności powiązań osobowych lub 

kapitałowych z Beneficjentem (Fundacja Spe Salvi w Białymstoku (Lider)) oraz Piasecki Tomasz 

Artsteel w Lublinie(Partner)) w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się przede wszystkim wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia 

(załącznik nr 2) i dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” 

VI     DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków formalnych udziału w postępowaniu, każdy z 

nich powinien przedłożyć wraz z Ofertą następujące dokumenty: 
a)         Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 2, 
b)        Życiorys zawodowy wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji (ksero dyplomów) 
c)         Oświadczenie wraz z opisem doświadczenia zawodowego (załącznik nr 3 i załącznik nr 4) 

VII   KRYTERIA OCENY OFERTY I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w następujący 

sposób: 

1) oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia warunków minimalnych zgodnie z pkt. V i VI, 

2) oferty, które spełnią warunki minimalne, będą podlegać dalszej ocenie wg następujących kryteriów: 

Kryterium A – Cena oferty – 60 % 

Ofertom zostanie przyznana punktacja zgodnie z poniższym wzorem: 

P1 = (CN : CB) x 60 

gdzie: 

P1 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena; 

CN – oznacza cenę najniższą spośród zaproponowanych w złożonych ofertach podlegających ocenie; 

CB – oznacza cenę podaną w ocenianej ofercie; 

60 – oznacza wagę kryterium (znaczenie tego kryterium w %). 

Cenę oferty Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). 



 
 

Projekt „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RPPD.07.01.00-20-0034/16-00 

Fundacja „SPE SALVI” 
  ul. Warszawska 50, 15- 077 Białystok, Tel. 666 – 016 – 796  

email: spesalvi2016@gmail.com 

Kryterium B – Doświadczenie –20% 

Punkty P2 w kryterium B zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże doświadczenie w pracy z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4) w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania oferty. 

P2 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie. Ilość godzin 

doświadczenie Wykonawca podaje w Załączniku nr. 3 i jest ona zgodna ze Szczegółowym opisem 

doświadczenia zawodowego (Załącznik nr 4). 

Punkty w Kryterium B będą przyznane w następujący sposób: 

 Jeżeli ilość godzin doświadczenia  jest w przedziale od 700 h do 1000h , oferent otrzymuje - 5 pkt 

(P2=5) 

 Jeżeli ilość godzin jest w przedziale powyżej 1000h do 2000 h, oferent otrzymuje - 10 pkt (P2=10)  

 Jeżeli ilość godzin jest w przedziale powyżej 2000h do 3000 h, oferent otrzymuje - 15 pkt (P2=15) 

 Jeżeli ilość godzin jest w przedziale powyżej 3000 h, oferent otrzymuje - 20 pkt (P2=20) 

 

Kryterium C – Doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi –20% 

Punkty P3 w Kryterium C zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże doświadczenie w pracy z osobami 

bezdomnymi. (Załącznik nr 5) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty.  

P3 – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium doświadczenie w pracy z osobami 

bezdomnymi. Ilość godzin doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi Wykonawca podaje w 

Załączniku nr. 5.  

Punkty w Kryterium C będą przyznane w następujący sposób: 

 Jeżeli ilość godzin doświadczenia  jest w przedziale od 200 h do 500h , oferent otrzymuje - 5 pkt (P2=5) 

 Jeżeli ilość godzin jest w przedziale powyżej 500h do 1000 h, oferent otrzymuje - 10 pkt (P2=10)  

 Jeżeli ilość godzin jest w przedziale powyżej 1000h do 2000 h, oferent otrzymuje - 15 pkt (P2=15) 

 Jeżeli ilość godzin jest w przedziale powyżej 2000 h, oferent otrzymuje - 20 pkt (P2=20) 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów P, 

gdzie: P = P1 + P2 +P3 

Punkty P będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

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. Jeżeli 

wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić 

negocjacje cen w tym zakresie. 

VIII           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. 

4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. 

5. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty: do siedziby Zamawiającego 

6. Oferta musi zostać złożona na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania 

Ofertowego. 
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IX     MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Wszystkie oferty muszą zostać złożone zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, w formie oryginału 

pocztą tradycyjną lub osobiście i dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2017 r. do 

godziny 14:00, decyduje data wpływu na adres Zamawiającego: biuro Fundacja Spe Salvi ul. 

Warszawska 50, 15-077 Białystok  z dopiskiem: „Oferta na Streetworkera/asystent socjalnego - 

zapytanie ofertowe nr 3/12/17.” 

X      OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1.    Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w Zapytaniu ofertowym wymogów. W 

przypadku, gdy oferta nie będzie ich spełniać zostanie odrzucona. 
2.    Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium oceny oferty określonym w pkt. VII, 

rozpatrywanym na podstawie treści wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1. 
3.    W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, zawierać 

będą cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje cenowe z Wykonawcą, który 

przedstawił najkorzystniejsze warunki. 
4.    Zamawiający sporządzi pisemny protokół z postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
5.    Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania 

poprzez zamieszczenie informacji o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej 

spesalvi.org.pl oraz w Bazie Konkurencyjności. 

XI     PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY/UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1)   Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

2)   Zostanie złożona po terminie składania ofert, 

3)   Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

  
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w toku podjętych negocjacji nie dojdzie 

do porozumienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
  
Zamawiający jest uprawniony do zakończenia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, w każdym 

czasie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia 

względem Zamawiającego. 
  

XII   Warunki zmiany umowy 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do 

umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in:  

1) okresu i harmonogramu realizacji umowy,  

2) ostatecznej ilości godzin usług streetworkera/asystenta socjalnego, 

3) ostatecznej ilości podopiecznych - uczestników projektu,  

4) zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia 

określonego w umowie,  

5) zmian wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i/lub wytycznych z zakresu realizacji 

projektu. 

 

 

 



 
 

Projekt „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RPPD.07.01.00-20-0034/16-00 

Fundacja „SPE SALVI” 
  ul. Warszawska 50, 15- 077 Białystok, Tel. 666 – 016 – 796  

email: spesalvi2016@gmail.com 

XIII   OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Justyna Makowska, zapytania i prośby o 

wyjaśnienia prosimy kierować drogą mailową: spesalvi2016@gmail.com  bądź telefonicznie pod numerem 

telefonu  tel.: 85 7320134, tel. kom. 693078761 
  

21.12.2017 r. 
Justyna Makowska 

Asystent koordynatora projektu 

Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1, 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2, 
3. Oświadczenie o doświadczeniu – Załącznik nr 3 
4. Szczegółowy wykaz doświadczenia zawodowego – Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY  

Nazwa Wykonawcy 

………………...... 

Adres Wykonawcy 

…………………………………….. 

Tel.  ………………………………… 

E-mail*………………………………..  *(na który należy kierować wszelką korespondencję) 

 

Fundacja Spe Salvi 

 Ul. Warszawska 50 

15-077 Białystok 

 (Zamawiający) 
 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 3/12/17 na świadczenie usług streetworkera/asystenta 
socjalnego w celu realizacji Zadania 1 „Praca Socjalna” Działanie 2 „Działalność 
streetworkerów/asystentów socjalnych” w  ramach projektu  pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój 
działań aktywnej integracji, oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i akceptuje w 
całości wszystkie warunki w nim zawarte. 

Składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu 
ofertowym, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach cenowych: 
 

Wykonywanie zadań 
streetworkera/asystenta 

socjalnego 

Cena 
jednostkowa 

netto
2
 za 1 

miesiąc (60h) 
(PLN)  

Cena 
jednostkowa 
brutto za 1 

miesiąc (60h) 
(PLN) 

1 2 

Kryterium Cena   

 
Wartość brutto słownie: …………………………………………………………......... 
 

 
1. Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu 
zamówienia zawarte w Zapytaniu ofertowym. 
2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i 
złożenia niniejszej oferty. 
3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 
4. Wraz z ofertą (Załącznik nr 1)  składam następujące oświadczenia i dokumenty: 

                                                           
2
Jeśli potencjalny Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT, przedstawia jedynie cenę brutto, która jest równa cenie 

netto.
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Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

1 2 

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

Załącznik 3 Oświadczenie o doświadczeniu 

Załacznik 4 Szczegółowy wykaz doświadczenia zawodowego 

Załącznik 5 Oświadczenie o doświadczeniu w pracy z osobami bezdomnymi 

Załącznik 6 
Ksero dyplomów potwierdzających kwalifikacje (ukończenie szkoły wyższej oraz 
kursu/ów) 

Załacznik 7 Życiorys 

 
 
 
_______________, dnia _______________ 
(Miejscowość)   (Data) 

Podpis  Wykonawcy
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Załącznik nr 2  

 
 
 
 
_____________________ 
(Dane Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  
Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Beneficjentem (Fundacją Spe Salvi w 

Białymstoku) oraz Piasecki Tomasz Artsteel w Lublinie
3
, w tym w szczególności: 

1) Nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

2) Nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) Nie pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) Nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
 
__ _____, dnia _________ 
(Miejscowość)  (Data) 

Podpis  Wykonawcy 

                                                           
3
 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się przede wszystkim wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wybory Wykonawcy, a Wykonawcą. 
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Załącznik nr 3  

 
 

 
 
_____________________ 
(Dane Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 o posiadanym doświadczeniu zawodowym 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o świadczenie usług streetworkera/asystenta socjalnego w celu realizacji 

Zadania 1 „Praca Socjalna” Działanie 2 „Działalność streetworkerów/asystentów socjalnych”w ramach projektu  

pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, 

Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji oświadczam, że  

 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (tzn. w okresie 29.12.2014 – 29.12.2017) 

posiadam minimum 1 rok, w tym minimum 700h, doświadczenia w pracy z grupą osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym4 tj. osoby bezdomne; 

 moje łączne doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(tzn. w okresie 29.12.2014 – 29.12.2017) wynosiło ………………….. (podaj ilość godzin pracy 

wynikających z umów
5
 ) 

 

 

__ _____, dnia _________ 
(Miejscowość)  (Data) 

Podpis  Wykonawcy 

                                                           
4 Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (np. osoby korzystające z 
pomocy społecznej, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne w PUP z III profilem, osoby korzystające 
z POPŻ itp.)  
5
 Podana wartość musi być zgodna z Załącznikiem 4 Szczegółowym wykazem Doświadczenia Zawodowego 
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Załącznik nr 4  
 
 

 
 
_____________________ 
(Dane Wykonawcy) 
 

 

Szczegółowy Wykaz Doświadczenia Zawodowego 

Wykaz doświadczenia zawodowego (wynikające z umów) związanego z grupa osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym6, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (tzn. w okresie 

29.12.2014 – 29.12.2017) 

Lp 
Ilość 

godzin 

Okres 

realizacji 

Instytucja/ Miejsce 

Pracy 

Tytuł projektu/ 

Rodzaj umowy 

Grupa docelowa z którą 

wykonywane były wskazane 

godziny (kto był klientem – 

odbiorcą wsparcia). Klient z 

grupy osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

Krótki opis 

realizowanego 

wsparcia 

1      

2      

3      

4      

 

 
 

__ _____, dnia _________ 
(Miejscowość)  (Data) 

Podpis  Wykonawcy 

                                                           
6
 Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (np. osoby korzystające z 
pomocy społecznej, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne w PUP z III profilem, osoby korzystające 
z POPŻ itp.) 
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Załącznik nr 5  

 
 

 
 
_____________________ 
(Dane Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 o posiadanym doświadczeniu w pracy z osobami bezdomnymi 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o świadczenie usług streetworkera/asystenta socjalnego w celu realizacji 

Zadania 1 „Praca Socjalna” Działanie 2 „Działalność streetworkerów/asystentów socjalnych”w ramach projektu  

pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, 

Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji oświadczam, że  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (tzn. w okresie 29.12.2014 – 29.12.2017) 

moje doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi wynosiło:………… (podaj ilość godzin pracy 

wynikających z umów ) 

Szczegółowy opis doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi: 

Lp 
Ilość 

godzin 
Okres realizacji 

Instytucja/ Miejsce Pracy 

Tytuł projektu/ Rodzaj umowy 

1    

2    

3    

 

 

__ _____, dnia _________ 
(Miejscowość)  (Data) 

Podpis  Wykonawcy 
 


