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Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce pierwszą edycję „Katalogu dobrych praktyk” – zbioru
najciekawszych, naszym zdaniem, inicjatyw podejmowanych przez samorządy w zakresie społecznie
odpowiedzialnych zamówień publicznych tj.

zamówień uwzględniających aspekty społeczne ze

szczególnym uwzględnieniem współpracy ze spółdzielniami socjalnymi w tym obszarze. Zamówienia
oparte są o stan prawny obowiązujący po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień
publicznych z 2016 roku, a także w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009
roku. Dodatkową przesłanką były doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu „Społecznie
przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne
mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek”.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 roku przyniosła szereg rozwiązań
umożliwiających lepsze wykorzystanie zamówień publicznych dla wsparcia wspólnych celów
społecznych sprzyjających włączeniu społecznemu. Rozwiązania te sprzyjają również realizacji celów
zawartych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a zwłaszcza przedstawionemu w nim celu
szczegółowego nr II: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony oraz celu
szczegółowego nr III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu
gospodarczemu.
Jak wynika ze sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu
systemu zamówień publicznych w 2017 r., w roku 2017 udzielono 139 133 zamówienia
o wartości 163,2 mld zł, co stanowiło ok. 8,23% produktu krajowego brutto. W 24 052
w zamówieniach publicznych o łącznej wartości 42 080 960 339,09 zł (bez podatku od towarów
i usług) uwzględniono aspekty społeczne. Stanowiło to 17% ogółu zamówień w ujęciu ilościowym
i 26% w ujęciu wartościowym1. Dane te nie oddają jednak w pełni zaangażowania administracji
publicznej w zakresie stosowania elementów społecznych w zamówieniach publicznych. Są dwie
przyczyny takiego stanu rzeczy:
1. W liczbie 17% znajdują się zamówienia, w których najczęściej (czterokrotnie więcej niż
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/38312/Stan-zrownowazonych-zamowien-publicznych-w2017-roku-raport.pdf.

Strona

1

3

pozostałe instrumenty społeczne łącznie) zamawiający zastosowali instrument

z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, który to instrument jest obligatoryjny (klauzula płacowa –
obowiązek określania w zamówieniu kryteriów płacowych). Liczba zamówień,
w których wykorzystane zostały inne kryteria społeczne (z wyjątkiem wspomnianego
instrumentu opisanego w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) to zaledwie 4,5%.
2. Znaczną cześć rynku zamówień publicznych stanowią zamówienia poniżej 30 000 tysięcy
euro, wobec których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, a co za
tym idzie, klauzule społeczne. Zamówienia te muszą jednak spełniać kryteria zamówień
przedstawionych w ustawie o finansach publicznych.
Tymczasem, zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro mogą być dobrą okazją do testowania
rozwiązań prospołecznych w zamówieniach publicznych. Brakuje jednak aktualnych danych w tym
obszarze, które pozwoliłby wskazać, jaki procent wszystkich zamówień publicznych poniżej progu
30 000 euro stanowią zamówienia wykorzystujące elementy prospołeczne. Ciekawe i potrzebne
inicjatywy zmierzające do zbierania tych danych zostały podjęte przez Warszawę (od 2015 roku) oraz
Wrocław (od 2019 roku). W tym ostatnim, od października 2018 roku obowiązują zarządzenia
Prezydenta Miasta Wrocławia w sprawie stosowania klauzul społecznych w procedurze zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określanej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (wraz z załączonym regulaminem) oraz w
sprawie przyjęcia i wdrażania Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia.2
Rezultaty tych działań będą jednak znane dopiero za kilka lat.
Reasumując, najbardziej kompleksowy raport dotyczący stosowania klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych

(nieobejmujący jednak okresu po nowelizacji ustawy o Pzp)

przygotowany został przez Najwyższą Izbę Kontroli. Raport opracowany został w wyniku kontroli
przeprowadzonej w okresie 1 czerwca – 6 października 2016 roku w 29 jednostkach (badaniami
kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 kwietnia 2016 r.). Wnioski były dalekie od
optymizmu - autorzy raportu wskazywali m.in. na to, że:


Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych napotyka na trudności
i bariery, o których informowały media i organizacje społecznej;

Warto dodać, że miasto Wrocław jest pionierem innowacyjnych rozwiązań również w obszarze komunikacji

dotyczących społecznych aspektów zamówień publicznych. Przystępne informacje na ten temat można znaleźć
na prowadzonej przez miasto stronie internetowej Wrocław Rozmawia: www.wroclaw.pl/rozmawia .
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Brakuje należytego nadzoru nad realizacją umów w części dotyczącej klauzul społecznych;
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Zamawiający nie przeprowadzają analiz pod kątem racjonalności zastosowania klauzul
społecznych oraz ocen społecznych skutków, kosztów i korzyści wynikających z ich
stosowania;

Konkluzja, jaką przedstawiają autorzy raportu jest następująca: „Działania szefa KPRM oraz
Prezesa

Urzędu

Zamówień

Publicznych

na

rzecz

upowszechnienia

klauzul

społecznych

w zamówieniach publicznych administracji rządowej nie zwiększyły skali ich stosowania. Również
samorządy w znikomym stopniu korzystają z tego rozwiązania.” Jak rozumieć termin „znikomy
stopień”? W raporcie znajdują się bardzo konkretne dane: „Poziom z 2012 r. w wysokości 2,90%
udzielonych zamówień publicznych, wzrósł w 2013 r. do poziomu 4,5%, aby spaść w 2014 r. do
poziomu 3,1%, a następnie ponownie wzrosnąć w 2015 r. do poziomu 4,08%”.3 4,08 % to dobry punkt
wyjścia. Mamy nadzieję, że przygotowany prze nas katalog dobrych praktyk – który przedstawia
jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, które wejść w rolę pionierów
i spróbować skorzystać z elementów prospołecznych stanie się dla państwa inspiracją i zachęci do
wdrażania tych rozwiązań również w swoich społecznościach lokalnych.
Przygotowany przez nas katalog został podzielony w następujący sposób: słownik pojęć,
charakterystyka instrumentów prospołecznych w ustawie Pzp, charakterystyka dodatkowych –
organizacyjnych instrumentów opracowanych w oparciu o doświadczenia realizatorów projektu
Społecznie przede wszystkim!, przykłady zapisów dotyczących zastosowanych aspektów społecznych
w zamówieniach publicznych, najczęściej zadawane pytania; katalog kończy artykuł przybliżający
założenia projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii
społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek
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samorządu terytorialnego” oraz działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Słownik pojęć

Klauzula społeczna – wyjątek w ogólnych regułach zamówień publicznych, który umożliwia
zamawiającemu przy zlecaniu zamówienia wziąć pod uwagę istotne kryteria społeczne. Możliwość
stosowania

klauzul

społecznych

przewiduje

ustawa

Prawo

zamówień

publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami, a także Dyrektywa 2014/24/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych uchylająca
dyrektywę 2004/18/WE. W Polsce przyjęło się rozumieć pod pojęciem klauzul społecznych
następujące instrumenty: zamówienia zastrzeżone (art. 22 ust. 2 i 2a Pzp), wymóg zatrudnienia przy
realizacji zamówienia osób defaworyzowanych na rynku pracy (art. 29 ust. 4 pkt 1) oraz wymóg
zatrudniania na umowę o pracę (art. 29, ust. 4 pkt. 4).
Kryterium społeczne – kryterium oceny ofert odnoszące się do społecznych aspektów Zamówienia
Publicznego w zakresie:


Integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.,



Dostępności osób niepełnosprawnych lub



Uwzględniania potrzeb użytkowników.

Zamówienie zastrzeżone – zamówienie, w którym zamawiający wykorzystał klauzulę zastrzeżeniową
(art. 22 ust. 2 i 2a Pzp): „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których
działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych”. W szczególności dotyczy to: osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych,
osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, osób bezdomnych, osób
z zaburzeniami psychicznymi, osób, które uzyskały w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą; osób do 30 roku życiu oraz po ukończeniu 50 roku życia posiadających status
osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; osób będących członkami mniejszości znajdującej się
w niekorzystnej sytuacji (w szczególności dotyczy to mniejszości narodowych i etnicznych). Ust. 2a
tego artykułu dodaje, że Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudniania osób

pozarządowej. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego
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należących do ww. kategorii, nie mniejszy jednak niż 30%.

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej.
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz: 1) społecznej reintegracji jej członków oraz pracowników
spółdzielni socjalnej, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie
umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu, 2) zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników spółdzielni
socjalnej, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności
do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach
prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. Spółdzielnia socjalna może
prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz
ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909).

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to wyodrębnione
organizacyjne lub rachunkowo jednostki podmiotów lub partnerstw podmiotów, realizujące usługi
wsparcia ekonomii społecznej, nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na
działania OWES – zgodnie ze standardami Ośrodków wsparcia Ośrodków Ekonomii Społecznej
wydanymi na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18
kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ.
poz.21, z późn. zmianami).
Przedsiębiorstwo społeczne - jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której
celem jest:

a) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

b) zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych lub
c)

osób z niepełnosprawnościami, lub

Strona

nym, lub

7

d) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-

e) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub

f)

zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

b) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt a, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%.
Warunek 2:
Przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej
pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową
i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w
której działa przedsiębiorstwo.
Warunek 3:
Przedsiębiorstwo społeczne jest zarządzane na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura
zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim.
Warunek 4:
Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Warunek 5:
Przedsiębiorstwo społeczne zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub
umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych
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w warunku 1.

Charakterystyka instrumentów prospołecznych w ustawie o Prawie zamówień
publicznych
Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów oceny ofert

przez jednostki

samorządu terytorialnego jako narzędzie służące włączaniu podmiotów ekonomii społecznej
w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych, których
świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST w aktualnym porządku prawnym nie wymaga
zaistnienia specyficznych warunków prawnych dla jego stosowania. Co to oznacza w praktyce
stosowania tych rozwiązań? Oznacza to, że rozwiązania służące ww. celom wynikają wprost
z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z późn. zm.), do których należy zaliczyć:


Klauzula zastrzeżeniowa - art. 22 ust. 2 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający może
zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych (…)”;



Aspekty społeczne związane z realizacją zamówienia - art. 29 ust. 4 PZP, który stanowi,
iż „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z
realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe,
społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące
zatrudnienia: (…)”;



Aspekty społeczne jako kryteria oceny ofert - art. 91 ust. 2 pkt 2 PZP, zgodnie z którym
„Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące
się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: (…) 2) aspekty społeczne, w tym
integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla
osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników (…)”;
Tryb uproszczony w zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi/
ograniczenia podmiotowe w przypadku zamówień na usługi zdrowotne, społeczne
oraz kulturalne - art. 138p ust. 1 PZP, w myśl którego „Zamawiający może zastrzec w
ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne

79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7,
80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6,
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oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
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92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień,
mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
(…)”.


Wymagania dotyczące treści SIWZ - Ponadto należy też wskazać na możliwość podziału
zamówienia na części jako istotny element służący utrwalaniu modelu włączania
podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów,
przewidzianą w art. 36aa ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może określić w
ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w
zaproszeniu

do

potwierdzenia

zainteresowania

lub

ogłoszeniu

o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do
składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji, że ofertę można składać
w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia udzielanych
w ramach tej samej procedury.

Oprócz przepisów wyżej wymienionej ustawy Użytkownicy mogą także korzystać z przepisów
przewidujących

szczególny

tryb

udzielania

zamówień,

które

również

służą

utrwalaniu

wypracowanego Modelu. Do tych ostatnich zaliczamy przede wszystkim tryb udzielania zamówień
zastrzeżonych dla spółdzielni socjalnych, wskazany w art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający - jednostka
sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych może zastrzec, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.

Charakterystyka

dodatkowych

instrumentów

wsparcia

w

ramach

korzystania

z zamówień społecznie odpowiedzialnych

jednostek samorządu terytorialnego” dało się zauważyć istnienie następujących problemów, które
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W ramach realizacji projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów

negatywnie wpływają na upowszechnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Są
wśród nich m.in.:
1)

przyzwyczajenie pracowników JST zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych do istniejących procedur;

2)

obawy związane z brakiem możliwości skutecznej weryfikacji spełniania przez wykonawców prospołecznych warunków udziału w postepowaniu;

3)

tendencję do wyboru mniej czasochłonnych rozwiązań;

4)

obawy związane z sytuacją rynkową, która charakteryzuje się małą liczbą wykonawców
zdolnych do realizacji zamówienia publicznego skłonnych do złożenia oferty;

5)

brak wiedzy dotyczącej osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym,
które mogłyby być zaangażowane w realizacje przedmiotu zamówienia publicznego;

6)

brak praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem przepisów odnoszących się
do społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych;

7)

brak jednostki odpowiedzialnej za koordynowanie wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w strukturze organizacyjnej JST.4

Jednocześnie dało się zauważyć, że po stronie potencjalnych wykonawców społecznie
odpowiedzialnych zamówień istnieje problem związany z brakiem zainteresowania ubieganiem się
o zamówienia publiczne, co można powiązać z nieznajomością przepisów prawa zamówień
publicznych oraz obawami przed udziałem w czasochłonnej i skomplikowanej procedurze
przetargowej. Ta niechęć do zamówień wśród potencjalnych wykonawców zamówień społecznie
odpowiedzialnych również potęguje obawy po stronie zamawiających.

Problemy związane ze stosowaniem rozwiązań społecznych w zamówieniach publicznych
mogą utrudnić, bądź wręcz uniemożliwić stosowanie klauzul społecznych przez Zamawiających.
Dlatego poniżej proponuje się szereg rekomendacji, które mają stanowić odpowiedź na wskazane
powyżej problemy zdiagnozowane podczas realizacji Projektu, których celem jest promocja
i

upowszechnianie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem społecznych rozwiązań

w

zamówieniach

publicznych,

edukacja

w

zakresie

społecznej

odpowiedzialności

w zamówieniach publicznych i zwiększenie świadomości co do pozytywnych aspektów stosowania

Raport z testowania rozwiązania opracowany w projekcie „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne

w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego”, niepubl.
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społecznych elementów w zamówieniach publicznych:

1) Stowarzyszenie wspierające JST i wykonawców zamówień społecznych
Proponuje się, na wzór francuski, powoływanie dedykowanych podmiotów wspierających zarówno
zamawiających, jak i wykonawców zamówień publicznych, w których zastosowano rozwiązania
społeczne wskazane w produkcie. Podmioty te miałyby docelowo wspierać JST przy stosowaniu
w praktyce klauzul społecznych, a ponadto wspierałyby także wyłonionych wykonawców, np.
w związku z koniecznością zatrudnienia osób defaworyzowanych, czego dotyczyć może klauzula
z art. 29 ust. 4 Pzp zastosowana przez zamawiającego. Proponowane wyżej rozwiązanie znajduje
swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach ustawowych - a dokładniej w instytucji tzw. pomocniczych
działań zakupowych. Zgodnie z aktualnym przepisem art. 15 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może
powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
Pomocnicze działania zakupowe mogą natomiast polegać na zapewnieniu wsparcia dla działań
zakupowych, w szczególności poprzez doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania
postępowań o udzielenie zamówienia lub przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia
i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego (art. 15 ust. 4 Pzp). Powyższe działania
odnośnie społecznych rozwiązań stosowanych w zamówieniach publicznych z powodzeniem mogłyby
realizować organizacje pozarządowe, które prowadzą np. działania na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Do zastanowienia pozostaje kwestia finansowania takich działańczy to w ramach projektu, którego partnerem jest dana JST i organizacja świadcząca ww. wsparcie,
bądź którego beneficjentem będzie dana JST, czy to w ramach budżetu danej JST.

2) Opinie, opracowania i wzory dobrych praktyk publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych
W tym miejscu należałoby wskazać na informacyjną rolę Urzędu Zamówień Publicznych na którego
stronie internetowej5 dostępnych jest szereg publikacji dotyczących zamówień społecznych, w tym
np. opracowania: Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe
w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych6 oraz
Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych7.

Pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia.
Opracowanie pod redakcją M. Stręciwilk i M. Olejarz, źródło:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/35800/Zrownowazone-zamowienia-publiczne.pdf.
7

Opracowanie pod redakcją J. Pożarowskiej i M. Olejarz, źródło:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0031/35977/Dobre-praktyki-w-zakresie-zrownowazonych-zamowienpublicznych.pdf.
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3) Wsparcie ze strony regionalnych izb obrachunkowych
Wsparcie ze strony regionalnych izb obrachunkowych jest o tyle istotne, że w ich kompetencji leży
nadzorowanie stosowania przepisów Pzp przez zamawiających, co wynika z faktu, iż izby te są
organami nadzoru nad działalnością JST w zakresie spraw finansowych.

4) Wewnętrzne uregulowanie zasad udzielania społecznie odpowiedzialnych zamówień
Zamawiający może doprecyzować warunki, na jakich stosuje on rozwiązania społeczne
w zamówieniach niepodlegających Pzp (np. regulamin lub wewnętrzne wytyczne). Zamawiający
mógłby tego dokonać w ramach wewnętrznej regulacji, w której mógłby wskazać, iż stosowanie
rozwiązań społecznych jest obowiązkowe w określonych przypadkach lub obowiązkowe co do zasady
albo, że stosowanie takich rozwiązań jest fakultatywne.

5) Stosowanie rozwiązań prospołecznych przy udzielaniu zamówień niepodlegających PZP
Rekomenduje się aby w wewnętrznych regulacjach dotyczących kwestii udzielania zamówień
publicznych niepodlegających ustawie wskazać na konieczność bądź możliwość stosowania rozwiązań
prospołecznych.

6) Plany społecznych zamówień
Rozwiązanie polegające na uwzględnianiu w corocznych planach zamówień publicznych możliwość
zastosowania rozwiązania społecznego

w danym zamówieniu mogłoby w szczególności pomóc

wykonawcom z wyprzedzeniem przygotować się do ubiegania się o społeczne zamówienia,
zamawiającym natomiast – ograniczyć ryzyko nieotrzymania satysfakcjonującej i zapewniającej
konkurencję liczby ofert w postępowaniach zmierzających do ich udzielenia.

7)

Koordynator do spraw społecznie odpowiedzialnych zamówień

Rekomenduje się

wyznaczenie wśród pracowników jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie

procesów zamówieniowych koordynatora właściwego do spraw społecznie odpowiedzialnych
zamówień co pozwoliłoby usprawnić proces identyfikowania i rozwiązywania potrzeb społecznych,
w szczególności potrzeb wspólnoty lokalnej i jej członków zagrożonych wykluczeniem społecznym.

stworzenie listy takich lokalnych PES, która służyłaby m.in. uwidocznieniu potencjału sektora
ekonomii społecznej i solidarnej, byłaby także źródłem informacji dla kontrahentów poszukujących
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Odpowiedzią na zasygnalizowany wśród pracowników JST problem nieznajomości rynku PES jest
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8) Lista przedsiębiorstw społecznych

możliwości współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Dla JST jako zamawiających informacje
zawarte na liście mogą zatem stanowić istotną wskazówkę co do tego, czy na rynku funkcjonują
przedsiębiorstwa społeczne potencjalnie zainteresowane realizacją planowanych do udzielenia
zamówień publicznych. Listę taką mógłby sporządzić dla JST podmiot o którym mowa w pkt 1) jako
podmiot wspierający w ramach pomocniczych działań zakupowych.

9)

Szkolenia i doradztwo dla wykonawców społecznie odpowiedzialnych zamówień

Szkolenia i doradztwo dla potencjalnych i faktycznych wykonawców społecznie odpowiedzialnych
zamówień stanowi odpowiedź na problem braku zainteresowania podmiotów ekonomii społecznej
ubieganiem się o zamówienia publiczne wynikający z nieznajomości procedur udzielania zamówień
publicznych, co ma zasadniczy wpływ na istniejące wśród zamawiających z sektora JST obawy o brak
konkurencyjności w postępowaniu wynikający z niewielkiej liczby ofert a nawet brak możliwości
udzielenia zamówienia w założonym terminie. W tym kontekście w ramach Produktu rekomenduje
się w szczególności:
a)

podejmowanie przez JST działań informacyjnych i promocyjnych związanych z zasadami
ubiegania się o społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne;

b)

prowadzenie przez Urząd Zamówień Publicznych na szerszą skalę działań edukacyjnych
skierowanych do przedsiębiorstw ekonomii społecznej jako potencjalnych wykonawców
zamówień;

c)

prowadzenie doradztwa i szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych przez lub we współpracy z Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej (dalej: „OWES”) akredytowanymi przez komitet powołany zgodnie z zarządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Korzyści wynikające ze stosowania prospołecznych instrumentów w zamówieniach
publicznych

Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wspiera zrównoważony rozwój
społeczny i sprzyja włączaniu grup najsłabszych i najbardziej oddalonych od rynku pracy. Co to może

pomocy społecznej. Udzielenie zamówienia publicznego podmiotowi ekonomii społecznej
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oznaczać w praktyce? Korzyści jest przynajmniej kilka:

(często

lokalnemu

w

stosunku

do

siedziby

Zamawiającego)

związane

jest

z zatrudnieniem do realizacji umowy osób pochodzących z tego samego terenu, co
Zamawiający i powoduje spadek bezrobocia na danym obszarze oraz zmniejszenie
kosztów utrzymania przez samorząd osób bezrobotnych.
2. Lepsza redystrybucja podatków z tytułu PIT I CIT, które zostają w Gminie w związku
z tym, iż zlecenie wykonuje lokalny Wykonawca, a pracownicy u niego zatrudnieni
odprowadzają podatki zgodnie z miejscem zamieszkania.
3. Zmniejszenie świadczeń pomocy społecznej wypłacanych osobom trwale bezrobotnym, co
umożliwi relokację środków pomocy społecznej na inne niezbędne cele, związane choćby
z kwestiami demograficznymi, a wymagające doinwestowania w polityce miejskiej.
4. Poprawa funkcjonowania grup defaworyzowanych na rynku pracy. Udzielanie społecznie
odpowiedzialnych zamówień publicznych przynosi bardzo istotną „wartość dodaną”
polegającą na tym, że osoby do tej pory wykluczone czy też marginalizowane społecznie
i/lub zawodowo mają możliwość powrotu do społeczeństwa i aktywnego w nim
zaistnienia. Będzie to możliwe jedynie dzięki podjęciu przez nie zatrudnienia w
podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi użyteczności publicznej zlecane
przez jednostki miejsce w ramach społecznie odpowiedzialnych zamówień.
5. Promocja przedsiębiorców, którzy zajmują się społeczną i zawodową integracją osób
społecznie marginalizowanych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne mogą w
znaczący

sposób

korzystnie

wpływać

na

lokalnych

przedsiębiorców,

a w szczególności pozwalają promować i wspierać tych, którzy zajmują się społeczną
i zawodową integracją osób społecznie marginalizowanych.
6. Zwiększenie stabilności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez
zapewnienie stabilnego rynku realizacji zadań publicznych. Zapewni to możliwość nie tylko
utrzymania, ale i wzrostu zatrudnienia, jak również wzrostu wynagrodzeń, bo stworzy
dobrej jakości miejsca pracy.
7. Budowa dobrobytu lokalnego. Usługi użyteczności publicznej to usługi, których celem jest
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia

małymi
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przedsiębiorstwami, ich zasięg oddziaływania ma charakter lokalny. Tym samym
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usług powszechnie dostępnych( mogą to być między innymi usługi opiekuńcze albo usługi
komunalne). „Z uwagi na fakt, że spółdzielnie socjalne są mikro- lub

spółdzielnie tworzą miejsca pracy w obrębie wspólny samorządowej, a pieniądze
pracowników pozostają w gminie powiększając lokalny dobrobyt.
8. Świadczenie usług użyteczności publicznej wysokiej jakości – stosowanie określonych
(prospołecznych rozwiązań) wiąże się z wymogiem jakości i terminowości. Współpraca ze
spółdzielnią socjalną (działającą w skali lokalnej) pozwala nie tylko tworzyć miejsca pracy
dla członków wspólnoty samorządowej i powiększa lokalny dobrobyt, ale także pozwala
na lepszą kontrolę jakości świadczonych usług. Szczególnym przypadkiem jest
samorządowa spółdzielnia socjalna, która jest tworzona bezpośrednio przez jednostki
samorządu terytorialnego. Daje to JST kontrolę nad spółdzielnią i realizowanymi przez nią
zadaniami.

Przykłady zapisów dotyczących zastosowanych aspektów społecznych
w zamówieniach publicznych:

Gmina Rzgów

Przedmiot zamówienia: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Rzgów na I półrocze 2018
roku.
Tryb udzielenia zamówienia: nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Zamówienia zastrzeżone na podstawie art. 22 ust. 2 oraz
2a ustawy Pzp: o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie
zakłady pracy chronionej praz wykonawcy, których

organizacyjnie

lub

działalność

jednostek,

ich

które

wyodrębniających
będą

realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację
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działalność,
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Rzgów (do 1953 gmina
Gospodarz) – gmina miejskowiejska województwie
wielkopolskim. W latach 1975–
1998 gmina położona była
w województwie łódzkim.
Siedziba gminy to Rzgów.
Według danych z 31 grudnia
2007 gminę zamieszkiwały
9174 osoby.

osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) – 50%
III.1) Warunki udziału w postępowaniu
(…) Określenie warunków: a) posiadają status zakładu pracy chronionej lub ich działalność (albo
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizować zamówienie)
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 PZP, b) posiadają procentowy wskaźnik zatrudnienia
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 PZP nie
mniejszy niż 50% spośród wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę (albo przez ww.
jednostki, które będą realizować zamówienie) - przy czym osoby te powinny należeć do następującej
grupy społecznie marginalizowanej w rozumieniu ww. przepisu: bezrobotnych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.
2046 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z tych Wykonawców musi spełniać wymogi wskazane w lit. a i b powyżej. Wykonawca nie może
polegać na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wymogów wskazanych w lit. a i b powyżej.
Zamawiający uzna, że osoba zatrudniona przez Wykonawcę należy do grupy bezrobotnych
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.), jeżeli osoba ta w chwili bezpośrednio poprzedzającej
zatrudnienie u Wykonawcy (albo w ww. jednostce, która będzie realizować zamówienie) była
bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.).
III.4)

WYKAZ

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW,

SKŁADANYCH

PRZEZ

WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie

wymagań

o

braku

podstaw

wykluczenia,

o

których

mowa

w

pkt

7.1.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046 z późn. zm.), lub inne dokumenty potwierdzające status Wykonawcy jako zakładu pracy
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zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
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i 7.2. SIWZ: (…) e) odpowiednio: decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub

chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną
organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz
f) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób bezrobotnych w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2046 z późn. zm.), zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie
jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i 2a PZP,
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy
łącznie spełniają następujące warunki: a) posiadają status zakładu pracy chronionej lub ich
działalność (albo działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizować
zamówienie) obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 PZP, b) posiadają procentowy wskaźnik zatrudnienia
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 PZP nie
mniejszy niż 50% spośród wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę (albo przez ww.
jednostki, które będą realizować zamówienie) - przy czym osoby te powinny należeć do następującej
grupy społecznie marginalizowanej w rozumieniu ww. przepisu: bezrobotnych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.
2046 z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z tych Wykonawców musi spełniać wymogi wskazane w lit. a i b powyżej. Wykonawca nie może
polegać na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wymogów wskazanych w lit. a i b powyżej.
Zamawiający uzna, że osoba zatrudniona przez Wykonawcę należy do grupy bezrobotnych w
rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.), jeżeli osoba ta w chwili bezpośrednio poprzedzającej zatrudnienie
u Wykonawcy (albo w ww. jednostce, która będzie realizować zamówienie) była bezrobotna
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.) 36 8. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 8.1.
Wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

składania ofert. (…) 8.3. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i
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dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 6.1. SIWZ, warunków udziału w
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Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.3. lit. a) aktualne na dzień

postępowaniu określonych w pkt 6.2. SIWZ oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt

7.1. i 7.2. SIWZ: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ, (…) e) odpowiednio: decyzję w sprawie przyznania
statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 z późn. zm.), lub inne dokumenty potwierdzające
status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub
potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez
jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie
realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych oraz f) dokumenty
potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób
bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2017 r. poz. 2046 z późn. zm.), zatrudnionych przez
Wykonawcę

lub

jego

wyodrębnioną

Spółdzielnia Socjalna
Komunalka Rzgów została
powołana przez powiat
koniński oraz gminę Rzgów.
Powstała we wrześniu 2016
roku. Podstawowym profilem
działania podmiotu są prace
związane z gospodarką
komunalną, a głównie odbiór
odpadów od mieszkańców
gminy Rzgów. Zakres
działalności spółdzielni
obejmuje również usługi
porządkowe, utrzymanie
terenów zielonych, usługi
kurierskie, a nawet opiekę nad
osobami starszymi i dziećmi.
Obecnie (2019 r.) Spółdzielnia
Socjalna Komunalka zatrudnia
11 osób, wśród nich
pracowników
administracyjnych, kierowców
– brygadzistów, pracowników
gospodarczych.

organizacyjnie

jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

Załącznik do SIWZ: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (…) Składając ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że: 1. Wykonawca spełnia warunki udziału
w przedmiotowym postępowaniu tj.: a. posiada status zakładu pracy chronionej lub jego działalność
(albo działalność jego wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, która będzie realizować zamówienie)
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych w rozumieniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa PZP”); b. posiada procentowy

art. 22 ust. 2 Ustawy PZP nie mniejszy niż 50% spośród wszystkich osób zatrudnionych przez
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Wykonawcę (albo przez ww. jednostkę, która będzie realizować zamówienie) - bezrobotnych
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wskaźnik zatrudnienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w rozumieniu

w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2046 z późn. zm.); (…) 37 3.1.2 Wymóg dotyczący zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA 3.25 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. kierowca, b. pracownik gospodarczy odpowiedzialny za załadunek odpadów . 3.26. W trakcie
realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.25
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień
w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.27. W trakcie realizacji zamówienia na każde
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w punkcie 3.25 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje
takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie
przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
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zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub d) poświadczoną za

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 38 3.28. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.25
czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.25 czynności. 3.29.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

UMOWA (WZÓR)
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
24. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a.
kierowca, b. pracownik gospodarczy odpowiedzialny za załadunek odpadów
25. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności.
Zamawiający

uprawniony

jest

w

szczególności

do:

a.

żądania

oświadczeń

i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c.
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
26. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
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oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
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podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a.

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b.
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o 39 ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL
pracowników).

Informacje

takie

jak:

data

zawarcia

umowy,

rodzaj

umowy

o

pracę

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub d.
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu

potwierdzającego

zgłoszenie

pracownika

przez

pracodawcę

do

ubezpieczeń,

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
27. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 24 czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
przewidzianą w § 7 ust. 1 lit. g Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez

Wykonawcę

lub

podwykonawcę

wymogu

zatrudnienia

na

podstawie

umowy

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 24 czynności. 28. W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§7
Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: (…) g) za niedotrzymanie
wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w punkcie § 3 ust. 24 na
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podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – Wykonawca zapłaci

Gmina Brudzew

Przedmiot zamówienia: Utrzymanie zabytkowego parku
dworskiego, w tym: pielęgnacja terenów zielonych (park –
Brudzew –
gmina wiejska w woj.
wielkopolskim, w powiecie
tureckim. Gmina leży na
terenach pokopalnianych i
szuka na siebie nowego
pomysłu (walczy z
minimalizacją efektów
ubocznych zwolnień i
wykluczenia społecznego osób,
które tracą pracę w kopalniach.
Ekonomia społeczna jest
jednym z tych rozwiązań.

2,2535 ha), pielęgnacja w tym bieżąca konserwacja
obiektów znajdujących się na terenie parku, m.in. ławek,
placu

zabaw

dla

dzieci,

koszy

na

śmieci,

boiska

o nawierzchni poliuretanowej.
Tryb udzielenia zamówienia: nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej progu unijnego
Warunki udziału w postępowaniu:
1.

O

wyłącznie

udzielenie
Wykonawcy

zamówienie
posiadający

mogą się
status

ubiegać

spółdzielni

socjalnej, działającej na podstawie ustawy z dn. 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. 2018, poz.
1205) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, co zostanie zweryfikowane na podstawie danych wskazanych w formularzu oferty
oraz oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do formularza oferty.
Kryteria wyboru oferty:
1.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny
ofert:
1) kryterium I: cena brutto za wykonanie zamówienia w okresie 12 m-cy – 80%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób wykonujących zamówienie –
20%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów,
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może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

wskaźnik

wynagrodzenie

=

(stawka

gwarantowanego

wynagrodzenia brutto za 1 godz. Pracy osoby świadczącej
usługi – wynikająca z badanej oferty / najwyższa stawka
gwarantowanego wynagrodzenia brutto za 1 godz. Pracy
osoby świadczącej usługi – spośród badanych ofert) x 100%
x 20%”
Komentarz:
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z
późn. zm.).
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: (…)

zamówień

i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).

Spółdzielnia Socjalna Od deski
do deski działa na terenie
gminy Brudzew. Prowadzi
działalność w zakresie
produkcji, usług i wytwórstwa.
Przedsiębiorstwo rozpoczęło
działalność w 2018
roku. Tworzą je dwa podmioty
prawne – Gmina Brudzew
i Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Brudzew.
Spółdzielnia Socjalna Od deski
do deski oferuje usługi: pielęgnacje terenów zielonych;
– prace w ogrodzie;
-koszenie trawników;
-przycinanie drzew i krzewów;
-drobne prace remontowe.

Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano następujące
mechanizmy, które są stosowane w zamówieniach, których
Pzp dotyczy:
1) „art. 29 ust. 4 Pzp który stanowi, iż „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu
zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty
gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem,
w szczególności dotyczące zatrudnienia: (…)”;
2) „art. 22 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu
o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy
chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…)”;
Zamówienie zostało przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi

Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Od deski do deski
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24

i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro wprowadzony na

Gmina Wyrzysk - MOPS Wyrzysk

Przedmiot

zamówienia:

zakup

usług

opiekuńczych

(gospodarczych i pielęgnacyjnych) świadczonych na rzecz
osób określonych w art. 50 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca

Wyrzysk (gmina miejskowiejska) w województwie
wielkopolskim, w powiecie
pilskim.

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017. 1769 t.j. z
dnia 2017 09.22) – podopiecznych Miejsko-Gminnego
Ośrodka

Powierzchnia gminy to 159
km², z czego 2.031 ha stanowią
lasy, a 11.622 ha grunty rolne.
Gminę zamieszkuje 4.325 osób.

Pomocy

Społecznej

w

Wyrzysku

–

w miejscu ich zamieszkania.”
Tryb udzielenia zamówienia: tryb udzielenia zamówienia
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 Pzp (zamówienie z wolnej
ręki).
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych.

Procedura:
Przepis art. 67. 1. Ustawy Pzp reguluje sytuację wspólnej kontroli zamawiającego wraz z innymi
zamawiającymi nad jednostką wspólnie im podległą. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej
ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
14) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie
prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, sprawuje
nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi
jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich
uczestniczących

zamawiających,

z

zastrzeżeniem,

że

poszczególny

przedstawiciel

może

reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,

– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających
sprawujących nad nią kontrolę,”
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– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz

Przesłanki zastosowania procedury in house mają
charakter

podmiotowy;

zamawiających,

którzy

krąg
mogą

zamawiających,
udzielić

krąg

zamówienia

Spółdzielnia Socjalna Nowe

w oparciu o przesłanki z tego przepisu został ograniczony

Horyzonty powstała w lipcu 2015

do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 13a ustawy

roku z inicjatywy sześciu gmin: Piły,

o Pzp. Zamówienia, które mogą zostać udzielone w

Krajenki, Wyrzysk, Łobżenicy, Gminy

ramach

ograniczone

Miejskiej Chodzież oraz Powiatu

przedmiotowo, oznacza to tym samym, że jeżeli zostaną

Chodzieskiego. Przedsiębiorstwo

spełnione

specjalizuje się w świadczeniu usług

instytucji

in

przesłanki

house

o

nie

charakterze

są

podmiotowym,

zamawiający może zlecić wykonanie w tym trybie

pielęgniarskich rehabilitacyjnych

wykonanie każdej usługi, roboty budowlanej czy dostawy.

i fizjoterapeutycznych.

Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Nowe
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Horyzonty, Piła

Miasto Piła – MOPS Piła

Przedmiot zamówienia: usługi indywidualnych zajęć
terapeutycznych

z

terapeutą

ruchowym

osób

Piła - miasto w województwie

niesamodzielnych/

wielkopolskim, siedziba

w ich miejscu zamieszkania na terenie miasta Piły,

powiatu pilskiego.

o łącznym wymiarze 1200 godzin.

Powiat pilski zamieszkuje ok.

niepełnosprawnych,

dla

świadczonych

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

138 tys. osób, z czego ponad 73
tys. osób w samej Pile. Miasto

Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych

już od kilku lat wspiera rozwój

Kryteria wyboru oferty:

ekonomii społecznej – od 2012
roku jest członkiem

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie

założycielem Spółdzielni

zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których

Socjalnej Zielona Piła.

działalność

Miejski Ośrodek Pomocy

organizacyjnie

Społecznej w Pile to jednostka

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację

budżetowa miasta.

osób

lub

działalność

jednostek,

będących

ich

które

członkami

wyodrębnionych
będą

grup

realizowały

społecznie

marginalizowanych w szczególności bezrobotnych (…).
Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik
zatrudnienia osób bezrobotnych nie mniejszy niż 50% osób
zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (…)
Wykonawca

winien

dysponować

co

najmniej

jedną

osobą

do

realizacji

zamówienia

w charakterze terapeuty ruchowego.
Komentarz:
W zapytaniu zastosowano instrumenty prospołeczne jak ograniczenie udziału w postępowaniu tylko
dla podmiotów, których działalność obejmuje społeczna i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych. Określenie przez Zamawiającego minimalnego

Postępowanie było prowadzone w trybie Zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
kwalifikowalności

wydatków

w

ramach

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,
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procentowego wskaźnika zatrudnienia osób bezrobotnych nie mniejszy niż 50% osób zatrudnionych

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017
roku dotyczącej beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano mechanizmy, które są stosowane w zamówieniach,
których PZP dotyczy.
„art. 22 ust. 2 PZP, zgodnie z którym „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych (…)”;

„art. 29 ust. 4 PZP, który stanowi, iż „Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze,
środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące
zatrudnienia: (…)”;
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Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty

Gmina Jaraczewo - GOPS w Jaraczewie

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonywanie w 20019 roku usług opiekuńczych na
Jaraczewo - gmina miejsko-

podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

wiejska w województwie

o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

wielkopolskim, w powiecie

dla osób z terenu miasta i gminy Jaraczewo.

jarocińskim.

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

Gminę, której powierzchnia
wynosi 133 km2 zamieszkuje

Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych

8289 osób.

Warunki udziału w postępowaniu:
1.

(…) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wyłącznie spółdzielnie socjalne
(…) 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, oprócz spełniania warunku
wskazanego w pkt 1:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) którzy zatrudniają osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, tj. w ustawie z
dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016, poz. 1828 ze zm.), a przy
realizacji zamówienia będą uczestniczyły wyłącznie osoby będące uczestnikami integracji społecznej.
Kryteria wyboru oferty:

Wartość punktowa kryterium – cena, wyliczana będzie według wzoru:
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(…) 34. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium:

Cena oferty najtańszej
C= ..................... x 100

Spółdzielnia Socjalna Arka

Cena oferty badanej

rozpoczęła działalność w
listopadzie 2012 roku.

Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba

Główną dziedziną działalności

uzyskanych punktów.

przedsiębiorstwa jest realizacja

Komentarz:

usług w zakresie opieki nad
osobami starszymi, chorymi czy

W zapytaniu zastosowano instrumenty prospołeczne jak:
zastrzeżenie, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wyłącznie spółdzielnie socjalne – art. 15a ustawy z dnia 27
kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych.

z niepełnosprawnościami.
Arka oferuje również pomoc
psychologiczno-terapeutyczną
czy organizację szkoleń oraz

„Tryb udzielania zamówień zastrzeżonych dla spółdzielni

warsztatów w zakresie

socjalnych, wskazany w art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia

psychoedukacji i komunikacji

2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,

społecznej.

poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający Jednostka
sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które
nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych
przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”
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Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Arka, Gostyń

Gmina Poniec – OPS Poniec

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne na
Poniec - gmina miejsko-wiejska

podstawie art. 138 Pzp

w województwie
wielkopolskim, w powiecie

gostyńskim. Powierzchnia

Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:

gminy Poniec to 132km² a
liczba ludności 7765 osób.

Zamówienie określa, że zgodnie z art. 22 ust. 2 (Pzp)

Jednostką organizacyjną w

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie

zakresie pomocy społecznej dla

zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których

mieszkańców Gminy Poniec

działalność,

jest Ośrodek Pomocy

organizacyjnie

Społecznej w Poniecu.

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację

Ze świadczeń OPS w 2014 roku
korzystało 812 osób.

osób

lub

działalność

jednostek,

będących

ich

które

członkami

wyodrębnionych
będą

grup

realizowały

społecznie

marginalizowanych.
(…)
5.2.Ponadto, Wykonawca powinien spełniać następujące

kryteria dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. (…) posiada stosowny wpis w zakresie świadczenia usług
opiekuńczych, zgodnie z PKD 2007, tj. „pomoc społeczna bez zakwaterowania”.
(…)
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. (…) wykonał w okresie ostatnich trzech lat (…) co najmniej
jedną usługę (…) polegającą na zorganizowaniu usług opiekuńczych o jednorazowej wartości nie
niższej niż 50.000zł brutto.

11.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
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Kryteria wyboru oferty:

1) kryterium I: cena brutto za godzinę usług opiekuńczych - 70%
2) kryterium II: gwarantowane wynagrodzenie brutto dla osób świadczących usługi - 30%
Komentarz:
W zamówieniu zastosowano następujące instrumenty prospołeczne:
1. zamówienie na podstawie art. 22 ust. 2 Prawo zamówień publicznych - zastrzeżenie, że o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek,

które

będą

realizowały

zamówienie,

obejmuje

społeczną

i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
2. Społeczne kryterium oceny oferty (kryterium II) - gwarantowane wynagrodzenie brutto dla
osób świadczących usługi 30%.
Postępowanie było prowadzone na podstawie art. 138 o (Pzp) - w przypadkach, w których wartość
zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust.
1 Pzp (w przypadku zamówień klasycznych udzielanych przez JST - wyrażona w złotych równowartość
kwoty 750 000 euro), zamawiający może udzielić zamówienia stosując uproszczony tryb określony w
przepisach ust. 2-4 przedmiotowego artykułu. Jednocześnie jednak, w zapytaniu zastosowano
mechanizmy odpowiadające zapisom art. 22 ust. 2 Pzp.
„art. 22 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych (…)”;
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Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Arka, Gostyń

Miasto Malbork
Przedmiot

zamówienia:

Prowadzeniu

punktu

konsultacyjnego w zakresie działań rewitalizacyjnych.
Malbork - miasto w północnej

Tryb

Polsce, w województwie

postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8

pomorskim. Miasto jest

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp (tj. Dz. U. z 2017

siedzibą powiatu malborskiego.

poz. 1579 ze zm.)

Malbork to miasto o

udzielenia

zamówienia:

zapytanie

o

koszt,

Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych

powierzchni 17,2 km² i liczbie
ludności 38 848 osób.

Warunki udziału w postępowaniu:
5.1.

O

udzielenie

Wykonawcy,
Zamawiającego

zamówienia

którzy
warunki

spełniają
udziału

mogą

się

określone
w

ubiegać
przez

postępowaniu

w zakresie: zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, przy czym Wykonawca spełni warunek,
jeśli wykaże, że: posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że
w okresie ostatnich 12 miesięcy należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie w zakresie aktywizacji
społeczności lokalnej.
(…)
5..5 O udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych.

Kryteria wyboru oferty:
(…)
9.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
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Cena oferty brutto – 100%

9.2. Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która
otrzyma największą liczbę punktów za kryterium wskazane
w pkt 9.1., licząc według wzoru:

Spółdzielnia Socjalne Fabryka

C= najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich

Inicjatyw działa na rzecz

ważnych ofert/ cena oferowana brutto badanej oferty x 100

lokalnej społeczności od

= …..pkt

listopada 2017 r. Zajmuje się

Komentarz:

organizacją koncertów i innych

wydarzenia kulturalne,

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane na

wystawy, warsztaty artystyczne

podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

i praktyczne kursy dla dzieci

z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z

i dorosłych.

późn. zm.):
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
(…) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano tryb udzielania zamówień zastrzeżonych dla
zamawiających, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…) (art. 22 ust. 2 Pzp).
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Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw, Malbork

Gmina Sompolno

Przedmiot

zamówienia:

Usługa

polegająca

na

przygotowaniu do zimy wszystkich placów zabaw. Usługa
Gmina Sompolno – gmina
miejsko-wiejska w
województwie wielkopolskim,

polegać ma na wykonaniu zabiegów odchwaszczających,
oczyszczeniu i konserwacji elementów placu zabaw oraz
uporządkowaniu terenu wokół placów

w powiecie konińskim.
Powierzchnia gminy to

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe (art.4 pkt

137km2. Gminę zamieszkuje

8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia

10414 osób.

2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalne.
Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium - cena 100%
Komentarz:
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zrealizowane na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.):
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
(…) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
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kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).

Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano tryb udzielania
zamówień zastrzeżonych dla spółdzielni socjalnych, wskazany
w art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach

Sompoleńska Spółdzielnia

socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym

Socjalna Nasza Przyszłość działa

zamawiający - jednostka sektora finansów publicznych

2016 roku. Członkami

udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego

założycielami Spółdzielni są

wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Gmina Sompolno oraz

publicznych,

Stowarzyszenie „Sady

może zastrzec, że o udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające

Sompolna”. Przedsiębiorstwo

na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw

oferuje usługi w zakresie:

członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

utrzymania porządku i czystości

Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3

wykaszania rowów i poboczy,

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

koszenia trawników, usługi
kurierskie.

Podmiot realizujący zlecenie:

Sompoleńska Spółdzielnia
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Socjalna Nasza Przyszłość

Miasto Malbork

Przedmiot zamówienia: Wycena zadania: Opracowanie scenariusza oraz przeprowadzenie lekcji
edukacyjno-promocyjnych nt. Praktycznych sposobów oszczędzania energii jak również wpływu
nadmiernego poziomu zużycia energii na stan środowiska naturalnego.
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o koszt/rozeznanie rynku – zamówienie realizowane zgodnie
z art. 4 ust. 8 Pzp
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
1.5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych.
Komentarz:
Powyższe zapytanie ofertowe zostało zrealizowane działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
(…) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano tryb udzielania zamówień zastrzeżonych dla
zamawiających, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych (…) (art. 22 ust. 2 PZP)
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Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw, Malbork

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Przedmiot

zamówienia:

Zorganizowanie

i

przeprowadzenie wizyty studyjnej dla przedsiębiorstw
Regionalny Ośrodek Polityki

społecznych.

Społecznej w Poznaniu, jest

Tryb

wojewódzką samorządową

Wartość netto zamówienia nie przekracza 30000 euro

jednostką organizacyjną

(art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

podległą bezpośrednio

29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z

Zarządowi Województwa

późn. zm.)

udzielenia

zamówienia:

Zapytanie

ofertowe;

Wielkopolskiego.
Ośrodek realizuje zadania
samorządu województwa z

Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:

zakresu polityki społecznej, a w
szczególności pomocy społeczne

„W postępowaniu może wziąć udział Oferent, który
zapewni

realizację

bezpośrednio
zarządzanie

zlecenia

zaangażowane
w/w

przez
w

osobę/osoby

prowadzenie

przedsiębiorstwami

oraz

społecznymi

i posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej
wizyty studyjnej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i/lub podmiotów ekonomii
społecznej.”
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie
następującymi kryteriami:
1. Cena wykonania zamówienia:

Spółdzielnia Socjalna 100
Procent z Sopotu zajmuje się
produkcją upominków,
statuetek, nagród, elementów
wyposażenia wnętrz i gadżetów

- maksymalna ilość punktów - 50

reklamowych. Wytwarza swoje

2. Doświadczenie:

produkty za pomocą unikatowej

- maksymalna ilość punktów - 30
3. Klauzula społeczna:

technologii zatapiania

przedmiotów w szkle
akrylowym.

38

- waga (%) – 30
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- waga (%) – 50

- waga (%) – 20
- maksymalna ilość punktów - 20
Komentarz:
Powyższe zapytanie ofertowe zostało zrealizowane działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)
„Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
(…) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.” (Ustawa Pzp).
Jednocześnie jednak w zapytaniu zastosowano społeczne kryterium oceny - kryterium „klauzula
społeczna” ma na celu promocję PES (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, zakłady
aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej) i firm
zatrudniających ponad 50% osób niepełnosprawnych. 20 punktów otrzyma Oferent, który należy do
PES lub zatrudnia ponad 50% osób niepełnosprawnych, natomiast Oferent, który do tej grupy nie
należy otrzyma 0 punktów.
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Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna 100 Procent, Sopot

Gmina Dąbie - Szkoła Podstawowa w Dąbiu

Przedmiot
polegających
Dąbie - gmina miejsko-wiejska w
województwie wielkopolskim, w
powiecie kolskim. Gmina o

zamówienia:
na

Wycena

sprzątaniu

realizacji
oraz

usług
pracach

konserwatorskich i naprawczych na terenie Szkoły
Podstawowej w Dąbiu.
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

powierzchni 130 km2,
zamieszkana przez 6404 osoby.

Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie

socjalnej, działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
Kryteria wyboru oferty:
Cena – 100%
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę oferowana cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia.
W cenie proponowanej przez Wykonawcę by on zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty
wykonania usługi, z wyjątkiem środków czystości i materiałów eksploatacyjnych np. paliwo.
(…)
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie nr. OSZE.0050.66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
informuje się, iż o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalnej, działające na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
Komentarz
W zapytaniu ofertowym znajduje się informacja, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie
nr. OSZE.0050.66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie
spółdzielnie socjalnej, działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
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socjalnych.

Zarządzenie nr OSZE.0050.66.2017 stanowi, iż w stosunku
do zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których
wartość

nie

przekracza

wyrażonej

w

złotych

równowartości kwoty 30000 euro netto ze środków
budżetu Gminy Dąbie wprowadza się regulamin: „Ustala
się Regulamin dokonywania zakupów, usług i robót
budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, który
stanowi załącznik do zarządzenie”.

Spółdzielnia Socjalna Ale
Smacznie powstała w 2016 roku.
Przedsiębiorstwo realizuje usługi
gastronomiczne (szczególnie
w ramach programu dożywiania

dzieci i młodzieży w szkołach
i przedszkolach w najbliższej

Regulamin ustanawia zasady ogólne udzielania zamówień,

okolicy. Od 2018 roku

w tym:

Spółdzielnia świadczy również
usługi z zakresu utrzymania

1. „Zamówień dokonuje się zgodnie z przepisami

zieleni, czystości i porządku.

ustawy o finansach publicznych w granicach
wydatków, które zostały ujęte w budżecie gminy.
2. W przypadku każdego zamówienia o wartości
szacunkowej do 30 000 euro dopuszczalne jest, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku
o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. NR 94, poz. 651 z późn. Zm.) lub właściwych przepisów
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – z
uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
3. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 2, musi znaleźć się we wniosku
o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia oraz w dokumentach przekazywanych
wykonawcom”.
Zapis z pkt nr 2. odnosi się do art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający - jednostka sektora finansów
publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość pod przepisy
ustawy Pzp, może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii

Zapytanie ofertowe realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna „Ale Smacznie”.

Gmina Dąbie

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem usług jest realizacja usług polegających na:
3.

Utrzymaniu czystości oraz pielęgnacji terenów zielni miejskiej na obszarze miasta Dąbie:
a. Sezonowe koszenie terenów zielonych o powierzchni ok. 56040 m2 ,
b. Usuwanie zachwaszczeń pojawiających się przy żywopłotach i krzewach ozdobnych,
c. Odśnieżanie chodników na terenach zielonych;
d. Zamiatanie nieczystości z chodników przy obiektach użyteczności publicznej;

4. Wykonywanie prac porządkowych i sprzątających na terenie obiektu hali sportowej w Dąbiu
(…)
5. Wykonywanie prac gospodarczych i naprawczych w obiektach użyteczności publicznej (…).
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia: poniżej wartości progów unijnych
Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie nr. OSZE.0050.66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
informuje się, iż o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalnej, działające na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
Kryteria wyboru oferty:

W cenie proponowanej przez Wykonawcę by on zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty
wykonania usługi, z wyjątkiem środków czystości i materiałów eksploatacyjnych np. paliwo.
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Cena – 100%

Komentarz:
W zapytaniu ofertowym znajduje się informacja, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dąbie
nr. OSZE.0050.66.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie
spółdzielnie socjalnej, działające na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych.
Zarządzenie nr OSZE.0050.66.2017 stanowi, iż w stosunku do zakupów dostaw, usług lub robót
budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
netto ze środków budżetu Gminy Dąbie wprowadza się regulamin: „Ustala się Regulamin
dokonywania zakupów, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, który stanowi załącznik do zarządzenie”.
Regulamin ustanawia zasady ogólne udzielania zamówień, w tym:
1. „ Zamówień dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w granicach
wydatków, które zostały ujęte w budżecie gminy.
4. W przypadku każdego zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro dopuszczalne jest,
że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na
podstawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. NR 94, poz.
651 z późn. Zm.) lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy
z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
5. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 2, musi znaleźć się we wniosku
o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia oraz w dokumentach przekazywanych
wykonawcom”.
Zapis z pkt nr 2. odnosi się do art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205), zgodnie z którym zamawiający - jednostka sektora finansów
publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość pod przepisy
ustawy Pzp, może zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie
socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii

Zapytanie ofertowe realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3

Podmiot realizujący zlecenie: Spółdzielnia Socjalna „Ale Smacznie”

Przykłady regulaminów udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zamówienia poniżej 30 000 euro nie wymagają stosowania przepisów ustawy Pzp – proces ich udzielania reguluje ustawa o finansach publicznych ( w tym przepisy wskazujące na fakt, że zamówienia
powinny być przeprowadzone w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów. Jednocześnie ich niewielka (z ustawowego punktu widzenia) wartość może być
szansą na przetestowanie współpracy JST z podmiotem ekonomii społecznej.
Może to być cennym doświadczeniem zarówno dla zamawiającego jaki i wykonawcy usługi, tym bardziej, że również podczas realizacji tego rodzaju zamówień warto korzystać z zasad wskazanych
w ustawie Pzp. Dobrym rozwiązaniem mogą być wewnętrzne regulacje wskazujące na warunki,
w jakich zamówienia te mogą być zlecane. W przedstawionych poniżej przykładach regulacje te przybrały formy regulaminów.

Miasto i Gmina Trzemeszno

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim Trzemeszna

PODSTAWA PRAWNA

1.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z
późń.zm.).
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z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”;

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych przez Gminę Trzemeszno, w oparciu o art.4 pkt 8. ustawy Pzp, zwane dalej Regulaminem.

§2
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Trzemeszna lub osobę
przez niego upoważnioną,
2) Referacie merytorycznym – należy przez to rozumieć referat, lub stanowisko, do właściwości
którego należy wykonywanie zadania, które jest przedmiotem zamówienia,
3) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Trzemeszno,
4) Zamówieniu publicznym – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
§3
Regulaminu nie stosuje się do:
1) Zamówień, których łączna wartość w skali roku w Referacie merytorycznym nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro,
2) Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro, gdy zachodzi pilna potrzeba ich udzielenia, np. awaria, zwalczanie klęsk żywiołowych,
itp.
3) Zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro, których przedmiotem są:
a. Dostawa paliwa,
b. Usługi naprawd, obsł€gi i eksploatacji samochodów służbowych,
c. Dostawa kwiatów, upominków, dyplomów, pucharów, medali, itp.,
d. Zakup książek i innych wydawnictw,
e. Dostawa artykułói. spożywczych do bezpośredniej obsługi Sesji Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej, narad Burmistrza,
f.

Dostawa artykułów spożywczych związanych z działalnością Rad Sołeckich,

i.

Usługi ubezpieczeniowe,

j.

Notarialne czynności prawne,
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h. Dostawa biletów komunikacji publicznej,
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g. Usługi szkolenia,

k. Usługi związane z organizacją koncertów, imprez kulturalnych, sportowych, integracyjnych, itp.,
l.

Usługi reklamowe i ogłoszenia prasowe.

4) Zamówień, których przedmiot zaważywszy na ochronę praw wyłącznych może być uzyskany
tylko od jednego wykonawcy lub ze względu na wystąpienie innej przyczyny i okoliczności
ekonomicznej, gospodarczej lub społecznej powodującej, że zamówienie może zrealizować
tylko jeden Wykonawca – w takich sytuacjach do wniosku o udzielenie zamówienia wg Załącznika Nr 1 musi zostać dołączone stosowane uzasadnienie.

§4
1. Przy udzielaniu zamówień publicznych należy przestrzegać zasad:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia ma zapewnić zamawiającemu dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty,
2) Zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości,
3) Racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminowa realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów wypełniając wszelkie zapisy i delegacje obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zwłaszcza art.. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4) Wartość zamówienia publicznego winna zostać ustalona zgodnie z przepisami ustawy Pzp –
niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia realizacji
obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
5) Przy definiowaniu warunków podmiotowych, przedmiotowych oraz kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty zaleca się stosowanie do zapytań ofertowych klauzul społecznych i kryteriów społecznych, o których mowa w ustawie Pzp, tj.:
a. Klauzuli społecznej, tzw. Zatrudnieniowej; 8
b. Klauzuli społecznej, tzw. Zastrzeżonej;9
c. Kryterium społecznego10
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Klauzula społeczna, tzw. Zatrudnieniowa – należy przez to rozumieć klauzulę społeczną, dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, osób z niepełnosprawnościami i innych osób, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013
r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich UE lub EOG;
9
Klauzula społeczna, tzw. Zastrzeżona – należy przez to rozumieć klauzulę społeczną, o której mowa w art. 22 ust. 2 Pzp,
dotyczącą zastrzeżenia zamówienia dla zakładów pracy chronionej oraz innych wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób z niepełnosprawnościami,
bezrobotnych, osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób
bezdomnych, uchodźców oraz członków mniejszości narodowych;
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8

d. Oraz w wyjątkowych klauzuli społecznej, tzw. pracowniczej.11
2.

W uzasadnionych przypadkach Kierownik zamawiającego może zwolnić w całości lub w części

z obowiązku stosowania niniejszego Regulaminu.
3.

Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych rów-

nowartości kwoty określonej w art. 4 ptk 8 ustawy, realizowane są przez Referaty merytoryczne, posiadające środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowiącego przedmiot danego zamówienia.
4.

Nadzór na udzieleniem zamówień w powyższych trybach prowadzą Kierownicy Referatów

merytorycznych lub pracownicy na stanowiskach samodzielnych, wg przedmiotów zamówień.

(…)

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Strona

Kryterium społeczne – należy przez to rozumieć kryterium wyboru ofert odnoszące się do aspektu społecznego, w szczególności w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lub uwzględniania potrzeb użytkowników;
11
Klauzula społeczna, tzw. Pracownicza – należy przez to rozumieć klauzulę społeczną, dotyczącą zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w postępowaniu na usługi lub roboty budowlane, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
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10

Miasto i Gmina Szamotuły – Powiatowy Urząd Pracy

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

§1
1. Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., zwanej dalej ustawą) oraz rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego. Regulamin określa procedury
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro.
2. Przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia stosuje się zasady określone przepisami ustawy Pzp
Rozdział 2 art. 32. 34. I 35.
3. Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia
obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury zapytaniowej na każdym etapie bez
podania przyczyny.

§2
Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych na usługi lub dostawy reguluje się w następującym
układzie:
1) przy wartości zamówień, których wartość szacunkowa w poprzednim roku budżetowym nie przekracza 5.000 euro w bieżącym roku możliwy jest zakup bez stosowania procedur zawartych w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem ich rejestracji w prowadzonym rejestrze zamówień. Zamówienia poniżej wskazanej wartości podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu

przy określonych zakupach określonych punktów Regulaminu.
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określonymi w ramach niniejszego Regulaminu może zobowiązać pracowników do stosowania
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Pracy w Szamotułach. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach, kierując się zasadami

2) Zamówienia o wartości od 5.000 euro do 30.000 euro – stosuje się procedurę zapytania ofertowego.

§3

Szczegółowa procedura udzielania zamówień powyżej 5.000 euro, a nie większej niż 30.000 euro:
1. Kierownicy działów lub pracownicy samodzielnych stanowisk składają wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/dokonanie zakupu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 1 do zarządzania).
2. Obowiązkiem pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia
jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
a) Dla zamówień powyżej 5.000 euro, a nic wyższych niż 30.000 euro netto przeprowadza się pisemne zapytanie ofertowe, zapraszając do składania ofert min. 3 wykonawców świadczących dostawy
lub usługi będące przedmiotem zamówienia, które zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszych oferty oraz umieszcza się ogłoszenie o zamówienie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku, gdy złożona zostanie wyłącznie jedna oferta zamawiający może
przeprowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcą.
b) Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę,
c) Pracownik Zamawiającego sporządza dokumentację podstawowych czynności dotyczących danego zamówienia, która zawiera:
- wartość szacunkową zamówienia w PLN oraz w przeliczeniu na euro zgodnie z §1 pkt 1
- powody zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy,
- wykaz wykonawców zaproszonych do składania ofert z adresem siedziby firmy,
- wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty zawierające proponowaną cenę netto,
- wskazanie wyboru oferty.

zamówienia.
(…)
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d) dla zamówienia powyżej 5.000 euro, a nic wyższej niż 30.000 euro netto udziela się zamówienia

§4
1. Zapytanie ofertowe zawiera:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) termin realizacji wykonania zamówienia
3) aktualną wartość przedmiotu zamówienia, oszacowaną na podstawie cen rynkowych lub
kosztorysu
4) przeliczenie wartości zamówienia ze złotych na równowartość wyrażoną w euro, przy zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłaszanego przez Prezesa rady Ministrów na podstawie
art., 35 ust. 3 ustawy Pzp
(…)
§7
1. Przed wszczęciem postępowania należy rozważyć, czy ze względu na cel zamówienia lub cele polityki społecznej realizowanej przez Zamawiającego, zasadne jest zastrzeżenie, że o zamówienie
mogą ubiegać się wyłącznie:
a) Wykonawcy będący zakładami pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność (lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie),
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych; o ile Zamawiający określi minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 2, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki;
b) Spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych lub właściwych
przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Za członków grup społecznie marginalizowanych uznaje się w szczególności:

1) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3) osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy mający trudności w integracji ze środowiskiem;
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cjach rynku pracy;
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2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

4) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego
5) osoby bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
6) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej
pracy, bez zatrudnienia;
8) osoby będące członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będące członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005
r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym;
3. Zamawiający może również zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w pkt. 2
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego
zamawiającego.
(…)
5. Zamawiający może skorzystać z zasad wskazanych w niniejszym rozdziale , pod warunkiem, iż zamieści
w zapytaniu ofertowym informację o dokonanym zastrzeżeniu, podając szczegółowe informacje na temat
wymagań, które muszą spełniać wykonawcy.
6. W celu potwierdzenia, czy wykonawca może ubiegać się o zamówienie zastrzeżone, zamawiający jest
uprawniony w szczególności żądać, aby przedstawił on:

określonego przez zamawiającego w dokumencie dotyczącym udzielenia zamówienia na usługi szczególne,
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2) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej,
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1) oświadczenie, o spełnieniu warunków ubiegania się o zamówienie zastrzeżone według formularza

o której mowa w ustawie a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako
zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub jego wyodrębnioną
organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych;
3) dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa powyżej, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, wykonawcę lub
jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.
(…)

Społecznie przede wszystkim!

Projekt „Społecznie przede wszystkim. Usługi społeczne w rękach
podmiotów ekonomii społecznej” - efektywne mechanizmy zlecania
na

bazie

doświadczeń

zagranicznych

jednostek

samorządu

terytorialnego był realizowany w latach 2016 – 2018 roku.

Projekt zakładał wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań
mających na celu stworzenie modelu współpracy JST z PES w zakresie
dostarczania usług publicznych, których świadczenie leży w zakresie zadań własnych JST. Jego
najważniejszym celem było zwiększenie liczby usług społecznych świadczonych przez podmioty
ekonomii społecznej poprzez zaadoptowanie i wdrożenie rozwiązań stosowanych w krajach UE, w
tym możliwości replikowania tych rozwiązań w całym kraju i włączenia ich do nurtu polityki
społecznej.

Były to cele zgodne z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym niejednokrotnie
wskazywana

była

potrzeba

zwiększenia

udziału

Podmiotów

Ekonomii

Społecznej

w realizacji usług społecznych, poprawy systemu otoczenia prawnego Podmiotów Ekonomii
Społecznej poprzez dostosowanie europejskich form prawnych dotyczących zamówień publicznych

w zakresie konieczności zmiany dotychczasowych interpretacji stosowania Prawa zamówień
publicznych i innych form zlecania zadań publicznych przedsiębiorstwom społecznym.
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projektowych położony został szczególny nacisk na zwiększanie świadomości samorządów
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do polskich warunków. W obliczu zwiększającej się liczby rozwijających się PES w działaniach

Jako realizatorzy projektu wierzymy, że lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów przyczynia się do
wzmacniania konkurencyjności miejscowej gospodarki, a także do zwiększenia dostępności usług
użyteczności publicznej, zaspakajających ważne potrzeby, których mieszkańcy społeczności lokalnych
nie są w stanie zaspokoić samodzielnie.
Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie
z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej

w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki

Społecznej, francuską organizacją Reseau des collectivities Territoriales pour une Economie Solidaire
oraz Peterem Wolkowińskim.

Produkty i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.spoldzielnie.org

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzi jeden z najprężniej działających Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Polsce, posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej i status Ośrodka Wsparcia Wysokiej Jakości. Prowadzony przez SNRSS OWES wspiera
sektor ekonomii społecznej poprzez animację, doradztwo, szkolenia, usługi specjalistyczne, coaching,
badania. Działania mają na celu poprawę sytuacji w sektorze ES, poprzez współpracę lokalnych
partnerów publiczno-prywatno-społecznych od 12 lat wypracowuje rozwiązania innowacyjne,
również w obszarze edukacji SNRSS.
Do realizacji celów Stowarzyszenie podchodzi kompleksowo. Od edukacji, poprzez animację
i budowanie przyjaznego środowiska, do wspierania w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy. Dociera
do

środowisk

lokalnych

w

całym

kraju.

Promuje

idee

związane

z

rozwojem

JST

w kierunku stosowania społecznie odpowiedzialnych rozwiązań. Wśród nich znajdują się m.in. takie
działania jak:

blicznych.


Działania na rzecz włączania rewitalizacji społecznej w procesy rewitalizacyjne gmin, powiatów i miast.
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Podejmowanie inicjatyw i edukacja w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień pu-
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Promocja społecznie odpowiedzialnych wykonawców i dostawców usług i produktów dla biznesu i JST.

Realizuje projekty międzynarodowe – m.in. w ramach programu Erasmus+ oraz edukacyjne.
Promuje idee spółdzielcze i jako jedna z pierwszych organizacji w kraju angażuje się w działania na
rzecz

edukacji

z

zakresu

przedsiębiorczości

społecznej.

Organizuje

również

spotkania

w szkołach, ale także mniej formalne inicjatywy w zakresie edukacji jak społecznie zaangażowane
seanse kinowe. Regularnie wydajemy Magazyn Spółdzielczy SOC oraz inne publikacje specjalistyczne.
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