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Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIUM DOT. KLAUZULI SPOŁECZNEJ 

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach postępowania (Zapytanie ofertowe nr 
1/2021), Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w 

tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 Pzp. 

 

Wykonawca oświadcza, że zagwarantuje spełnienie kryterium określonego jako klauzula społeczna.  

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej 
osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup: 

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.); 

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868); 

3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 

4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 546); 

5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. 
zm.); 

6) osób, 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 (Dz. U. z 2012 
r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783); 

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia; 

8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami 
mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i 
etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749). 

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej 
przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum okres obowiązywania umowy. 

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do 
weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz 
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku, gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie 
udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu 
zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium). 
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Miejscowość, data podpis osoby/osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 

 


