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Kędzierzyn-Koźle, dnia 13 stycznia 2021 roku 

Znak sprawy: ZP/KZ.241.03.2020.ZS 

 

  

                Wykonawcy  

        biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: Postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne na „Świadczenie usługi wychowawcy  

i socjoterapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kędzierzynie-Koźlu – postępowanie podzielone na 2 części. 
 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. M. Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-

Koźle, niniejszym udziela odpowiedzi na pytania zadane w powyższym postępowaniu: 

 

PYTANIE 1: Czy oferta Wykonawcy (osoby prawnej - Spółki z ograniczona odpowiedzialnością ) będzie 

podlegała odrzuceniu ? Jeżeli tak to na jakiej podstawie (prawnej) ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: Nie ma podstaw do odrzucenia oferty tylko z powodu, że składa ją osoba 

prawna. 

 

PYTANIE 2:  Czy jako firma (spółka z o. o. ) świadcząca usługi w tym zakresie może złożyć ofertę ? Jeżeli 

NIE proszę o podanie powodów zastosowania takiego wykluczenia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z pkt. 5 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.12.2020 r. o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: 

- nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani 

zawieszona, 

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wobec niego wynika z tytułu 

egzekucyjnego, 

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- nie był karany za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej człowieka; nie widnieje w Rejestrze Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym, 

- spełnia wymagania do pełnienia następujących funkcji potwierdzone odpowiednimi dyplomami, świadectwami  

i certyfikatami:  

a) wychowawcy:   

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, 

nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalna, pedagogikę 

opiekuńczo - wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki 

opiekuńczo – wychowawczej, 

- co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z 

dziećmi lub rodziną, 

b) socjoterapeuty:   

- udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym do pracy z dzieckiem i rodziną . 

 

Nadmieniam również, iż zgodnie z pkt. 10 ppkt 4 Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę na każdą z części postępowania. 
                                                                                                         Kierownik zamawiającego 

 


