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Zapytanie ofertowe na usługi tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego 

Numer zapytania 1/7.6/PU/2022/RPO 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w ramach rozeznania rynku zaprasza 

do przesłania swojej oferty na świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka 

ukraińskiego w projekcie „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” finansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. 

Grupę docelową projektu stanowią osoby, rodziny (w tym dzieci) - uciekające przed wojną w 

Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. 

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY  

Powiat Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno, tel./fax. 095 765 25 78,  

adres e-mail: sekretariat@pcprchoszczno.pl 

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  

w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i prowadzone jest w 

trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości 

kwoty 50 000,00 do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka 

ukraińskiego poprzez wykonanie uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentacji uczestników 

projektu w ilości 480 stron (1125 znaków) z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka 

polskiego na język ukraiński w zależności od potrzeb uczestników projektu. 

Świadczenie usługi odbywać się będzie na podstawie umowy, której warunki zostaną 

ustalone pomiędzy stronami. 

 

Rozdział IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:  

a) potwierdza, że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem 

zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje 

potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz 

znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie 
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zamówienia oraz nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia 

społeczne i zaległości w płatności podatków,  

b) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  

c) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, 

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych oraz nie był karany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

e) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*.  

2) Oferent w ramach prowadzonego postępowania przedłoży następujące dokumenty: 

a) Formularz cenowy- wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego; 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków opisanych w Rozdz. IV pkt 1 niniejszego 

zapytania- wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania cenowego; 

c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

3) Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części, oferta winna obejmować 

oba kierunki tłumaczenia. Oferty obejmujące jedną usługę będą podlegały odrzuceniu. 

 

Rozdział V. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy spełniają przesłanki zawarte 

w art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

2) Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 

− wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

− wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

− wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
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(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 

został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych w ww. pkt 1) – 3). 

b) Rozporządzenia, o których mowa w pkt 1) to: 

− Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z 18 maja 2006 r. dotyczące środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 

Rosji wobec Ukrainy; 

− Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. 

c) W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ww. 

wykluczenia - odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia 

publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego - Zamawiający: 

− odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, 

− nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, 

oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, 

− nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim 

wykonawcą negocjacji lub dialogu, 

− odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do 

złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej. 

d) Informujemy jednocześnie, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu o którym 

mowa w rozdziale V pkt 2) niniejszego zapytania ofertowego, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do 

udziału w konkursie (przez co rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy 

konkursowej) lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł, 

nakładanej, w drodze decyzji, przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
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Rozdział VI. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:  

Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto w PLN.  

Najniższa oferta cenowa otrzyma 100 punktów.  

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną na podstawie następującego wzoru: 

Kc=(Cn/Co)x100  

gdzie:  

Kc – liczba punktów przyznana badanej ofercie  

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto  

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w 

oparciu o przyjęte kryterium. W przypadku otrzymania ofert od kilku oferentów zawierających 

tożsame warunki cenowe Zamawiający dokona wyboru oferty po przeprowadzeniu 

dodatkowych negocjacji z każdym z oferentów. 

Cena podana w ofercie uwzględnia koszty czynności, o których mowa w Rozdziale III Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Cena jest podaną w PLN ceną brutto. Cena zawiera wszelkie 

koszty i inne składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia (w tym w szczególności 

VAT). Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres związania 

ofertą.  

 

Rozdział VII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Terminy realizacji usługi określone zostaną w umowie po wcześniejszym ustaleniu pomiędzy 

stronami nie później niż do 31.12.2022 r. 

 

Rozdział VIII. TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT  

1) Oferty prosimy przesłać na adres e-mail 

sekretariat@pcprchoszczno.pl 

do dnia 

19.08.2022 r. 

2) Ofertę należy wysłać jako załącznik wiadomości w formacie pdf jako skan dokumentów, 

w temacie wiadomości wpisać:   

„Oferta na usługi tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego” 

3) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i czytelnie podpisanej przez Wykonawcę. 

4) Do oferty Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w 

Rozdziale IV Warunki udziału w postępowaniu. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 

6) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego odrzucone bez 

otwierania. 
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Rozdział IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1) Z wyboru oferty zostanie sporządzony protokół. 

2) Zamawiający opublikuje na stronie internetowej https://pcprchoszczno.pl/ wynik wyboru. 

3) Do ważności postępowania wystarczy złożenie jednej oferty. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zadania bez podania 

przyczyny. 

 

W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt z Panią Anitą 

Łubkowską- Klejna, na adres e-mail: alubkowskaklejna@pcprchoszczno.pl lub od 

poniedziałku do piątku pod nr telefonu 95 765 25 78 wew. 122. 

 

Z poważaniem 

Monika Rodykow 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Choszcznie 

 

 

 

* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegająca w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

- pozostawaniu 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. 
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