
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
z dnia 31.03.2022r. w sprawie zamówienie na świadczenie usług Psychologa w programie  
 „Kompleksowy program rehabilitacji w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” 

 
FUNDACJA "SWOBODA" jako Beneficjent w projekcie: Kompleksowy program rehabilitacji w 

zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” RPLD.10.03.01-10-A014/21  zaprasza do składania ofert na 

realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: 

Nazwa FUNDACJA "SWOBODA" 

Forma prawna Fundacja 

Numer REGON 101316239 

Numer NIP 7331346807 

Dane teleadresowe Zamawiającego: 

Adres siedziby i do korespondencji 95- 015 Głowno, ul. Sosnowa 4 

E-mail fundacjaswoboda@op.pl 

Godziny pracy 8:00 – 16:00 

Osoba do kontaktu 

(przedstawiciel Zamawiającego) 
Edyta Sroczyńska  

axs.e.w@wp.pl 

 
2. ZAPYTANIE OFERTOWE 

Tytuł zapytania Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na świadczenie 

usług psychologa dla osób zakwalifikowanych do projektu.  

 

Publikacja zapytania Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej 

Zamawiającego: 

https://www.fundacjaswoboda.pl 

Charakter prawny zapytania Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania 

ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z 

zasadą konkurencyjności, stosowaną przez podmioty, które 

nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA) 

 
3.1 Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe: 

Opis Projektu Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w ramach i w celu 

prawidłowej realizacji projektu Kompleksowy program 

rehabilitacji w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa”  

RPLD.10.03.01-10-A014/21 

 

Zwięzłe określenie przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług 

 dla  łącznie  350  osób.   
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3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

3.2.1 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług  dla łącznie 350 osób . 
2. Usługi świadczone będą indywidualnie w siedzibie Beneficjenta. 95-015 Głowno, ul. 

Sosnowa 4. 

3. Usługi świadczone będą dla osób zamieszkujących województwo łódzkie.  

4. Psycholog świadczył będzie usługę w formie 60 minutowych warsztatów 

indywidualnych z pacjentem. 

Zakres: 

Przyczyny zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. 

Fizyczne i biomechaniczne czynniki ryzyka. 

Organizacyjne i psychospołeczne czynniki ryzyka. 

Czynniki psychospołeczne i organizacyjne czynniki ryzyka. 

Plan działań zapobiegawczych 

 



 

  

3.2.2 Wymagania wobec osób składających ofertę i świadczących usługi: 

1. Osoba składająca ofertę musi posiadać: 

a) kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa. 

b) Minimum roczne doświadczenie zawodowe. 

2. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, warunki stawiane względem 

Wykonawcy i nie podlegać wykluczeniu z udziału w zamówieniu. 

3. Od wynagrodzenia Zamawiający dokona potrąceń na wszelkie zobowiązania podatkowo-
skarbowe. 



 

 

 4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które 

rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób 

skierowanych do usługi, a w przypadku gdy uczestnik przerwie udział w projekcie, 

Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej 

do ilości godzin wyświadczonych usług. 

 

3.3 Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zapytania: 

3.3.1 Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu. 

3.3.2 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty/ofert będzie podpisanie umowy z wybranym 

Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami 

umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe 

wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku 

zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw 

autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do 

jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne (co najmniej do 

wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym 

obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, 

z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. 

3.3.3 Na  każdym  etapie  realizacji  zamówienia  Oferent   zobowiązany  będzie  do  kontaktu   z     

przedstawicielem     Zamawiającego,     informowania     o     bieżących     działaniach i 

ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji 

zamówienia  niezbędne  dokumenty  i  informacje  zostaną  udostępnione  Oferentowi   z 

inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do 

realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, 

postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania 

projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia w ramach projektu. 

3.3.4 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie deklarowane przez Oferenta 

obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie 

daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, 

bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie 

będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie 

postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu 

zapytania (w formie pisemnej). 

3.3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

  



 

 Oferty złożone wielokrotnie przez jedną osobę fizyczną, która chce świadczyć usługi 

będą odrzucane. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia przedmiotu zamówienia na części 
mniejsze niż opisane. 

 

3.4 Dodatkowe wymagania wobec Oferenta, warunki udziału w postępowaniu: 

3.4.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia do niezakłóconej realizacji przedmiotu 

zamówienia, niezbędne środki techniczno- organizacyjne oraz potencjał osobowy 

i finansowy. 

3.4.2 Wyłączenia (wykluczenia)- w zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 

1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie 
wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie 
ponosił odpowiedzialności; 

2. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności,  nie  posiadają  niezbędnej  wiedzy    i 
doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu  bądź znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości 
prawidłowego wykonania zamówienia lub zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
3. Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z innymi 

osobami zatrudnionymi u Zamawiającego lub z osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu, realizacji i ocenie zapytania 

ofertowego. Ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako 

wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do w/w osób. 

4. Oferenci będący  osobą  fizyczną  prawomocnie  skazaną  za  przestępstwo  popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

5. Oferenci  będący  osobą  prawną,   której   urzędujących   członków   władz   skazano   za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

6. Oferenci w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe, bądź Oferenci, 

w stosunku do których ogłoszono upadłość. 

3.4.3 Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1- 

0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty oraz zawarte w nich 

oświadczenia Oferenta. 

3.4.4 Wadium- w ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie wymaga 

wniesienia wadium. 

 
3.5 Wymagane dokumenty: 

http://fiz.ycz.n4/


 

 

3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe 

następujących dokumentów: 
1. Dokumentów potwierdzających jasno i czytelnie posiadanie niezbędnej wiedzy i 

kwalifikacji w zakresie objętym zamówieniem (dyplomy, dokumenty potwierdzające 

posiadanie wymaganego wykształcenia, dokumenty/zaświadczenia potwierdzające odbyte 

szkolenie/a oraz zakres tematyczny i wymiar godzinowy szkolenia/eń) oraz dokumenty 

potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, referencje i inne 

dokumenty potwierdzające w czytelny sposób doświadczenie). 

3.5.2 W/w dokumentacja podpisana powinna zostać odpowiednio przez osobę która świadczyć 

będzie usługi lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta (jeśli Oferent nie 

może z uzasadnionych przyczyn samodzielnie podpisać składanej dokumentacji, w takim 

przypadku do Oferty dodatkowo dołączyć należy pełnomocnictwo do złożenia 

i podpisania oferty przez daną osobę/osoby). 

3.5.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w 

zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę 

będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych 

oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym; Oferent 

ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej 

z wymogami zapytania ofertowego i Kodeksu cywilnego. 

3.5.4 Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo   szczegółowego  sprawdzenia  stanu  faktycznego z 

przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie 

Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych 

dokumentów. 

 

 

3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia 

3.6.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 2022/2023r. Terminy realizacji 

przedmiotu zamówienia zostaną określone w  umowie z Wykonawcą,  a zmiany terminów 

realizacji wymagały będą aneksowania umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 



 

 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny złożonych ważnych ofert (spełniających stawiane wymagania formalne, 

dotyczące sposobu sporządzenia i zakresu oferty) na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów 

oceny ofert. 

Kryterium Waga Opis stosowania kryterium i sposobu przyznawania punktów 

1. Cena 85,00 % 1) Cena to cena brutto za godzinę usługi (zawierająca wszystkie 

elementy składowe przedmiotu zapytania, przy czym kwota nie 

może być niższa od minimalnej kwoty za godzinę określonej w 

obowiązującej na dzień składania oferty ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę). 

 

2. Doświadczenie 

zawodowe 

15,00% 1) Osoby, które posiadają udokumentowane doświadczenie. 

 



 

 

Liczby punktów otrzymane za wszystkie w/w kryteria po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę 

oferty. 

 
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

5.1 Podstawowe wymogi dotyczące oferty: 

5.1.1 Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 

oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny. 

5.1.2 Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz 

przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi 

opisane w niniejszym zapytaniu. 

5.1.3 Oferta powinna zawierać: 

1. Na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania 

ofertowego, 

2. Dane Oferenta i dane teleadresowe, w tym: adres do korespondencji 

adres e-mail oraz numer telefonu, 

3. Jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg w/w 

kryteriów oceny ofert, 

4. Cenę brutto realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za 

poszczególne elementy przedmiotu zamówienia, tj. cenę za godzinę usługi 

oraz cenę za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w 

jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dokumenty 

dotyczące posiadanego wykształcenia i doświadczenia w zakresie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią zapytania 

6. Czytelny podpis Oferenta lub jeśli dotyczy osoby upoważnionej (do 

reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa 

do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo. 

  



 

 

5.2 Pozostałe wymagania oferty: 

5.2.1. Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 
5.3 Pytania do Zamawiającego. 

5.3.1 W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu 

objaśnienia treści zapytania ofertowego. Pytania należy zadawać drogą mailową na 

adres: axs.e.w@wp.pl Ewentualnej odpowiedzi (merytorycznej) . 

 

 
6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 

 
6.1 Termin i sposób złożenia oferty: 

6.1.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 8.04.2022 do godziny 16.00 (data 

zamknięcia przyjmowania ofert). 

6.1.2 Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu: 

• osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy 

Zamawiającego (tj. pod adresem i w godzinach pracy wskazanych w pkt.1 zapytania) lub 

• pocztą/kurierem na adres do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy 

Zamawiającego (tj. na adres i w godzinach pracy wskazanych w pkt.1 zapytania). 

Za datę i godzinę doręczenia liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
6.2 Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów: 

6.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym (Wykonawcy którzy nie 

wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu- tj. nie podpiszą oświadczeń w 

przedmiotowym zakresie lub ich oferta nie będzie spełniać stawianych wymagań 

formalnych, dotyczących  sposobu  sporządzenia  i  zakresu  oferty  zostaną  wykluczeni z 

udziału w postępowaniu), a następnie punktowym, zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego. 

6.2.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

Jeżeli nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

6.2.3 Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie  

https://www.fundacjaswoboda.pl O wyborze najkorzystniejszej oferty 

dodatkowo Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta telefonicznie. 

mailto:axs.e.w@wp.pl
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6.2.4 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane 

w ofertach informacje. 

6.2.5 Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych 

(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w 

rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady 

sprzeczne z przepisami prawa bądź zapisami danego zapytania, zostanie odrzucona bez 

jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie 

uznana w szczególności taka oferta, która nie będzie pozwalała na jednoznaczne 

określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to 

zwłaszcza wad określenia ceny/cen w tym cen jednostkowych usług i ceny ogólnej za 

przedmiot zamówienia, wad dotyczących niezałączenia dokumentów potwierdzających 

w czytelny sposób posiadane kwalifikacje i doświadczenie). 

6.2.6 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia bądź 

niewybrania oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

6.2.7 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania 

ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, 

dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych 

regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej 

realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą 

jakość  wykonania przedmiotu zapytania oraz jego  zgodność  z celami Projektu),  albo  w 

przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu. 

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.fundacjaswoboda.pl 
W przypadku istotnej modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania 

ofert. 

6.2.9 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to jest nie 

podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

7. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

7.1.1 Wszelkie zmiany ustaleń wynikających z podpisanej umowy na realizację zamówienia 

wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i zgody obu stron. W/w umowa 

może zostać zmieniona jedynie w drodze pisemnego aneksu, bez możliwości dokonania 

zmian istotnych warunków podlegających ocenie punktowej w ramach 

przeprowadzanego, niniejszego postępowania ofertowego. 



 

8. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

8.1.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, FUNDACJA „SWOBODA” informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA „SWOBODA” z siedzibą 

przy ulicy Sosnowej 4 w Głownie; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z prowadzonym niniejszym zapytaniem ofertowym 

3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

4. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO *; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

5. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków  ochrony prawnej lub  w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Załączniki: 

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy – załącznik nr 1 



 

 

 

 

Formularz Ofertowy  

 
z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zamówienia na świadczenie usług psychologa w projekcie: 

„Kompleksowy program rehabilitacji w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” 
RPLD.10.03.01-10-A014/21 

 
FUNDACJA "SWOBODA" jako Beneficjent w projekcie: Kompleksowy program rehabilitacji w 

zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” RPLD.10.03.01-10-A014/21  - załącznik nr 1 do w/w 

zapytania. 

 
 

 
a) DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Zamawiający: 

Nazwa FUNDACJA "SWOBODA" 

Forma prawna Fundacja 

Numer REGON 101316239 

Numer NIP 7331346807 

Dane teleadresowe Zamawiającego: 

Adres do korespondencji 95- 015 Głowno, ul. Sosnowa 4 

E-mail fundacjaswoboda@op.pl 

Godziny pracy 8:00 – 16:00 

Osoba do kontaktu 

(przedstawiciel Zamawiającego) 

Edyta Sroczyńska  

 
b) DANE OFERENTA 

Imię i nazwisko 

Oferenta 

 

Adres  

Telefon  

Adres e-mail  

 
c) OFERTA 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zamówienia na świadczenie  

Psychologa w ramach projektu: 

Kompleksowy program rehabilitacji w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” RPLD.10.03.01-10-A014/21  

 

składam  niniejszą  ofertę  i zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z 

wszystkimi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i charakter 

mailto:fundacjaswoboda@op.pl


 

Projektu oraz uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy UE. Przedmiotowe zamówienie 

zobowiązuje się wykonać na następujących oferowanych przeze mnie warunkach: 



 

 

Kryterium 1: Cena 
 

Usługa Cena jednostkowa 

brutto za godzinę 

zegarową usługi 

Ilość godzin 

na Oferenta 

łącznie 

Cena brutto ogółem 

(cena jednostkowa brutto za 

godzinę zegarową usługi x 

ilość godzin na Oferenta 

łącznie) 

Świadczenie usługi 

konsultacji 

psychologicznej  

  
350 h 

 

 
Kryterium 2: Doświadczenie zawodowe 

 

Brzmienie kryterium Liczba lat 

Posiadane przez Oferenta 

doświadczenie zawodowe w 

świadczeniu usług  

psychologicznych 

(udokumentowane)- liczba lat. 

 

 

  
 
 
 
 



 

 

d) OŚWIADCZENIA OFERENTA 
Ja niżej podpisany, będący Oferentem/ działając w imieniu wskazanego wyżej Oferenta, jako osoba 
upoważniona do złożenia niżej opisanych oświadczeń w imieniu własnym/Oferenta niniejszym 
oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że (dotyczy Oferenta): 

1) Spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym zamówieniu i wymagania stawiane Oferentowi 
oraz nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 

2) Posiadam niezbędne uprawnienia do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędne środki 
techniczno- organizacyjne oraz potencjał osobowy i finansowy, zgodne z wymaganiami zapytania 
ofertowego, 

3) W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem w stosunku do Zamawiającego 
szkody przez to że nie wykonałem lub nienależycie wykonałem zobowiązanie wobec Zamawiającego (z 
wyłączeniem sytuacji będących następstwem okoliczności, za które nie ponoszę odpowiedzialności), 

4) Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności,    posiada    niezbędną    wiedzę     i     doświadczenie     zgodnie     z     warunkami     udziału w 

niniejszym postępowaniu, Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie budzącej 

wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia i nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

5) Oświadczam, że Oferent, ja/osoba którą reprezentuję, a który/a ubiega się o udzielenie zamówienia 
w ramach niniejszego postępowania, nie jestem/nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z: 
Zamawiającym, z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego, z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, z osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 
uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu, realizacji i ocenie zapytania ofertowego 
w odpowiedzi na  które  składana  jest  niniejsza  oferta-  w  myśl,  iż  w/w  powiązania  polegają  w 
szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do w/w osób. 
6) Nie  jestem  osobą  fizyczną   prawomocnie  skazaną   za   przestępstwo  popełnione  w  związku   z 

postępowaniem o udzielenie  zamówienia publicznego  lub za  inne  przestępstwo popełnione  w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

7) Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

8) W stosunku do Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego oraz nie ogłoszono jego 
upadłości (dotyczy jednostek prowadzących działalność gospodarczą). 

9) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i jestem gotowy do realizacji przedmiotu 
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, świadczone w ramach 
niniejszej oferty usługi będą wykonywane zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. 

 
 

 
….................................................................... 

/podpis i pieczęć Oferenta lub upoważnionego 

przedstawiciela Oferenta z załączonym pełnomocnictwem/ 



 

 

 

e) ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

 
Przedkładam następujące dokumenty (oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem): 

 
OPIS DOKUMNETU Liczba stron załącznika 

Nazwa dokumentu: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
   

str. 

 
Niniejsza oferta jest ważna w terminie minimum 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

 

 
f) INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, FUNDACJA 

„SWOBODA” informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA „SWOBODA” z siedzibą przy ulicy 

Sosnowej 4 w Głownie; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z prowadzonym niniejszym zapytaniem ofertowym; 

3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

4. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

5. nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 



 

 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

 
 
 

 
….............................................. ….................................................................... 

Miejscowość i data  /podpis i pieczęć Oferenta lub upoważnionego 
przedstawiciela Oferenta z załączonym pełnomocnictwem/ 

/pozostałe strony oferty i załączniki dodatkowo parafowane/ 


