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na:  

 

Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców i asystentów 

zdrowienia i wsparcia oraz usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla 

rodzin w projekcie:  

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z EFS"  
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o art. 138 o ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
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1. ZAMAWIAJĄCY 
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

01 – 211 Warszawa ul. Kasprzaka 17 

tel. nr 22/38 94 859, fax nr 22/38 94 922 

e – mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl  

Adres internetowy: www.wolski.med.pl  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o 

przepisy Działu III Rozdziału 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 

j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), z zastosowaniem przepisów dla zamówień na usługi 

społeczne o wartości poniżej 750 000 euro tj. art. 138 o. – zwanej dalej „ustawą PZP” lub "ustawą" 

oraz o Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne obowiązujący w Szpitalu Wolskim. 

2.2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

– strona BIP Zamawiającego, 

– tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

– Baza Konkurencyjności. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia są „Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców 

i asystentów zdrowienia i wsparcia oraz usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla 

rodzin w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS””.  

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w poszczególnych zakresach: 

 

Część nr 1 – Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców ds. zdrowienia i wsparcia 

oraz asystentów zdrowienia – 1 osoba. 

Wykonywanie superwizji dla Doradców ds. zdrowienia i wsparcia oraz dla asystentów zdrowienia 

dla trzech dzielnic Praga Północ, Targówek, Praga Południe w wymiarze 6 godzin w miesiącu dla 

każdej dzielnicy (tj. 18 godzin miesięcznie) w projekcie Warszawski Zintegrowany System 

Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i 

wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wykonywane czynności będą polegały na: 

- wykonywanie superwizji o charakterze grupowym   

 - comiesięczne spotkania zgodnie z harmonogramem projektu 

Kod CPV:  85.12.12.70 – 6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 

Część nr 2 – Usługi prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin – 1 osoba. 

Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla rodzin w ilości 4 

godzin w miesiącu w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania 

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wykonywane czynności będą polegały na m.in.: 

 prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego,  

 wsparcie psychologiczne oraz oddziaływania psychoedukacyjne wobec grupy wsparcia dla 

rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, 
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 praca terapeutyczna w zakresie komunikacji i podtrzymywania kontaktów społecznych w 

tym więzi rodzinnych.  

Kod CPV:  85.12.12.70 – 6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 

Część nr 3 – Usługi prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin – 1 osoba. 
Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla rodzin w ilości 4 

godzin w miesiącu w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania 

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wykonywane czynności będą polegały na m.in.: 

 prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego,  

 wsparcie psychologiczne oraz oddziaływania psychoedukacyjne wobec grupy wsparcia dla 

rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, 

 praca terapeutyczna w zakresie komunikacji i podtrzymywania kontaktów społecznych w 

tym więzi rodzinnych.  

Kod CPV:  85.12.12.70 – 6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 

3.3 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części, ale nie dopuszcza jednoczesnego 

złożenia oferty w części 2 i 3. 

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do 30 listopada 2020 

r. 

 

5. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH  

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. Wykonawca 

będzie zobowiązany do wykonania zamówienia osobiście.  

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA  

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt  12-23 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne). 

6.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w 

postępowaniu: 

a) przedmiot zamówienia może realizować osoba posiadająca - dla części 1 opisanej w punkcie 3: 

- tytuł specjalisty psychiatry – min I stopnia, 

- certyfikat psychoterapeuty, 

- certyfikat superwizora,  

- minimum 1 rok doświadczenia w pracy superwizora w obszarze wsparcia środowiskowego  

b) przedmiot zamówienia może realizować osoba posiadająca - dla części 2 i 3 opisanych w punkcie 

3: 

- dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia,  

- minimum rok doświadczenia zawodowego związanego z pracą w obszarze psychiatrii 

środowiskowej,  

- doświadczenie prowadzenia grup wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu 

psychicznego,  

- ukończenie minimum 2-go roku szkolenia z psychoterapii oraz pozostawanie w tym szkoleniu. 

 



 

 

   

                
 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH   SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW  

WYKLUCZENIA 

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 6.1. oraz 

6.2 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty i 

oświadczenia: 

 

Lp. Wymagany dokument 

1. 1 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu według załącznika nr 2 

do ogłoszenia. 

2. 2 Dyplom ukończenia specjalizacji - dla części 1 opisanej w punkcie 3 

3.  Certyfikat psychoterapeuty - dla części 1 opisanej w punkcie 3 

4.  Certyfikat superwizora - dla części 1 opisanej w punkcie 3 

5.  

Potwierdzenie doświadczenia w pracy superwizora w zakresie określonym w 

warunku - dla części 1 opisanej w punkcie 3. W formularzu oferty należy 

wypełnić punkt 3, w którym trzeba podać instytucję, okres pracy na jej rzecz oraz 

zakres czynności wykonywanych podczas tego okresu. 

6.  Dyplom ukończenia studiów - dla części 2 i 3 opisanych w punkcie 3 

7.  

Potwierdzenie doświadczenie zawodowego związanego z pracą w obszarze 

psychiatrii środowiskowej oraz prowadzenia grup wsparcia dla rodzin osób z 

doświadczeniem kryzysu psychicznego - dla części 2 i 3 opisanych w punkcie 3. 

W formularzu oferty należy wypełnić punkt 3, w którym trzeba podać instytucję, 

okres pracy na jej rzecz oraz zakres czynności wykonywanych podczas tego okresu 

8.  

Potwierdzające ukończenia min. 2 roku szkolenia z zakresu psychoterapii oraz jego 

kontynuację lub dyplom ukończenia minimum czteroletniego szkolenia z zakresu 

psychoterapii - dla części 2 i 3 opisanych w punkcie 3.  

 

7.2. Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty 

wymaganych dokumentów i oświadczeń.  

7.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje przepisy art. 26 ust 3 i 4 oraz art. 87 ust. 1 

ustawy pzp tj. wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. 

7.4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje art. 92 ust. 1 ustawy tj. zawiadomi wszystkich 

Wykonawców o podjętych czynnościach. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu 

terminu składania ofert.  

 

10.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  



 

 

   

                
 

 

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 
10.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne 

zapytania oraz informacje muszą być kierowane wyłącznie na adres: Szpital Wolski im. dr Anny 

Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

01– 211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17, tel. 22 38-94-859, fax. 22 38-94-922, adres email: 

zamowieniapubliczne@wolski.med.pl. 

10.2. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje, wezwania, zawiadomienia za pomocą poczty 

elektronicznej na adresy podane w ofertach. 

10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek  

o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego. 

10.5. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Eliza Gajowczyk – e-mail: 

zamowieniapubliczne@wolski.med.pl, fax: 22 38-94-922. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami na ponumerowanych stronach należy 

umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy wraz z kontaktowym 

numerem telefonu oraz napisem:  

 

Oferta na:  

Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców i asystentów zdrowienia i wsparcia oraz 

usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:  

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS"  

EP/24/2018 

Nie otwierać do dnia 1 czerwca 2018 roku do godz. 08:30 

Uwaga: 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie. 

11.2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby posiadające 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. 

11.3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika,  

2) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 

tłumaczenie na język polski. 

11.4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza stosowanie regulacji zawartych w art. 8 ust 3  

ustawy Pzp.  

11.5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszym ogłoszeniu. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. 

11.6. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
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2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 11 pkt. 1 ogłoszenia oznaczając 

odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”. 

11.7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

11.8. Złożona oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy formularz ofertowy (zawierający oświadczenia Wykonawcy) na załączniku nr 1 

do ogłoszenia, 

2) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu według załącznika nr 2 do 

ogłoszenia, 

3) Kwestionariusz osobowy - Załącznik nr 4 do ogłoszenia – dotyczący osoby, która będzie 

realizowała przedmiot zamówienia, 

4) Zaświadczenie - Załącznik nr 5 do ogłoszenia dotyczący osoby, która będzie realizowała 

przedmiot zamówienia, jeżeli jest zatrudniona, 

5) Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia, specjalizacji. 

6) Certyfikaty / Zaświadczenia o ukończonych szkoleniach (w celu oceny ofert spełnienia 

warunków oraz oceny w kryterium), 

7) Aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy dotyczące osoby, która będzie realizowała 

przedmiot zamówienia, 

8) Oświadczenie o nieprzekraczaniu liczny godzin osoby, która będzie realizowała przedmiot 

zamówienia – o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia. 

9) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo 

musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. 

 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szpitala Wolskiego w Kancelarii Głównej – pawilon  nr 2,  

w terminie do dnia 01 czerwca 2018 roku do godz. 08:00. 

12.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w pawilonie numer 6 Szpitala Wolskiego, wejście K, parter w dniu  

01 czerwca 2018 roku o godz. 08:30 w Sekcji zamówień publicznych. 

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

12.5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny. 

12.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej BIP 

Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności informacje z otwarcia ofert. 

 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
13.1. Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 

przyszłego wykonawcy, o których mowa w pkt 3 oraz w projekcie umowy, niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

13.2. Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Wykonawca będący osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt 

ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego. 
13.3. Całkowita cena realizacji zamówienia powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana  

w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.4. Całkowita cena realizacji zamówienia stanowi iloczyn ceny jednej godziny przez maksymalną ilość 

godzin w okresie trwania umowy.   

 



 

 

   

                
 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OCENY OFERT  

 

1) Część 1  (opisane w pkt. 3 OPZ) 

 

Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt  

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

P(Ci) = (Cmin / Ci ) x 60 pkt 

Gdzie : 

P(Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”, 

Cmin –najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert, 

Ci – cena brutto oferty badanej. 

  

Kryterium nr 2 – Doświadczenie – 40 pkt 

W kryterium nr 2 każda oferta otrzyma punkty za potwierdzony staż pracy jako superwizor w 

wysokości: 

powyżej 1 roku, do 2 lat włącznie – 20 punktów  

powyżej 2 lat – 40 punktów 

Za 1 rok przyjmuje się pełne 12 miesięcy.   

 

2) Części 2 i 3 (opisane w pkt 3 OPZ) 

 

Kryterium nr 1 – Cena – 50 pkt  

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

P(Ci) = (Cmin / Ci ) x 50 pkt 

Gdzie : 

P(Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”, 

Cmin –najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert, 

Ci – cena brutto oferty badanej. 

  

Kryterium nr 2 – Doświadczenie – 50 pkt 
W kryterium nr 2 każda oferta otrzyma punkty za potwierdzony staż pracy na stanowisku 

psychologa w wysokości: 

- powyżej 1 roku, do 2 lat włącznie – 10 punktów  

- powyżej 2 lat do 3 lat włącznie – 20 punktów 

Za 1 rok przyjmuje się pełne 12 miesięcy.   

 

Dodatkowo, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada udokumentowane, minimum półroczne 

doświadczenie w prowadzeniu grupy dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego – 

30 pkt 

W przeciwnym przypadku – 0 pkt 

 

 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, którą stanowić będzie 

suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 

 

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów w jednej części we 

wszystkich kryteriach, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną, a w przypadku, kiedy zostały 

złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający może zaprosić Wykonawców, którzy je złożyli do 



 

 

   

                
 

 

negocjacji, określając w zaproszeniu zasady negocjacji lub do złożenia w wyznaczonym terminie 

ofert dodatkowych. 

 

Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty zamieszcza na stronie internetowej BIP 

Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności, a także informuje Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 

 

 

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI UMOWY  
15.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy wraz 

z przewidywanymi zmianami umowy, określa Załącznik Nr 3 do ogłoszenia. 

15.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. 

 

 

16.  ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia 

Załącznik nr 3 – projekt umowy 

Załącznik nr 4 – oświadczenie Zleceniobiorcy – kwestionariusz osobowy 

Załącznik nr 5 – zaświadczenie do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego 

Załącznik nr 6 - oświadczenie 

 



 

 

   

                
 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – formularz oferty* 

 

 

DANE WYKONAWCY:  

Nazwa / Imię i 

nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

kod . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: (jeżeli posiada): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (wymagany)  

NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Małe / średnie * przedsiębiorstwo (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w 

sposób indywidualny (jednoosobowy) lub osób nieprowadzących działalności gospodarczej) 

 

OFERTA 

 

1. Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferuję realizację na rzecz 

Zamawiającego zamówienia publicznego na: 

 

Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców i asystentów zdrowienia i wsparcia oraz 

usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:  

"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS"  

 

– sprawa nr EP/24/2018 

 

za następującą cenę ofertową obliczoną zgodnie z wymogami ogłoszenia: 

Część nr 1 - Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców ds. zdrowienia i wsparcia 

oraz asystentów zdrowienia 
 

Cena jednej godziny wynosi brutto*: ........................... zł. 

Maksymalna ilość godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 540 godzin, tj.  18 godzin/1 

miesiąc x 30 miesięcy.  

 

Wartość oferty brutto*: ……………………….. zł (należy wpisać iloczyn 540 godz. x stawka 

godzinowa) 

 

Część nr 2 - Usługi prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin 
 

Cena jednej godziny wynosi brutto*: ........................... zł. 

 

Maksymalna ilość godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 120 godzin, tj.  4 godzin/1 

miesiąc x 30 miesięcy.  

 

Wartość oferty brutto*: ……………………….. zł (należy wpisać iloczyn 120 godz. x stawka 

godzinowa) 

 

Część nr 3 - Usługi prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin 



 

 

   

                
 

 

 

Cena jednej godziny wynosi brutto*: ........................... zł. 

 

Maksymalna ilość godzin w okresie obowiązywania umowy wynosi 120 godzin, tj.  4 godzin/1 

miesiąc x 30 miesięcy.  

 

Wartość oferty brutto*: ……………………….. zł (należy wpisać iloczyn 120 godz. x stawka 

godzinowa) 

 

*Cena brutto obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Wykonawca będący 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić 

koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego. 

2. Osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia jest (imię i nazwisko):  

W części 1 (pkt. 3 OPZ) - ……………………………………… 

W części 2 (pkt. 3 OPZ) - ……………………………………… 

W części 3 (pkt. 3 OPZ) - ……………………………………… 

 

3. Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (podać instytucję, okres 

pracy na jej rzecz oraz zakres czynności wykonywanych podczas tego okresu – tak aby 

Zamawiający mógł ocenić spełnienie warunków opisanych w punkcie 6.2 ogłoszenia oraz ocenić 

oferty na podstawie kryteriów oceny określonych w ogłoszeniu): 

 
W części 1 -

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………… 

W części 2 -

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………… 

W części 3 -

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

4. Dodatkowe kwalifikacje osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (wymienić ukończone 

kursy/szkolenia, posiadane certyfikaty – do oceny warunków udziału w postępowaniu określonych 

w punkcie 6.2 oraz oceny ofert w kryteriach określonych w ogłoszeniu) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 



 

 

   

                
 

 

Na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji do oferty należy załączyć stosowne 

certyfikaty/zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, na podstawie których Zamawiający 

przyzna punkty w kryterium „Doświadczenie”. 

 

5. Oświadczenia Wykonawcy: 

1) Oświadczam, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia posiada aktualne orzeczenie lekarza 

medycyny pracy (kopia załączona do oferty). 

2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznaję się związaną/ny 

określonymi w nim zasadami postępowania. 

3) Oświadczam, że uważam się związaną/ny niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w ogłoszeniu i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach tam zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5) Wynagrodzenie należy przekazywać na wskazane poniżej konto bankowe:  

Nr ……………………………………………………………………………………...  

w terminie 30 dni od daty złożenia rachunku. 

6) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

 

 

 

 

.......................... dnia …………..    ……………………………………….. 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Minister Rozwoju i Finansów 

pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; 

  

  

  

  

  

  



 

 

   

                
 

 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kancelaria@mr.gov.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione Beneficjentowi realizującemu projekt, tj. Miasto 

Stołeczne Warszawa oraz innym podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w 

realizacji projektu, tj. Szpitalowi Wolskiemu im. dr. Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 

Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO 

WER; 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu wynikającego z 

wytycznych PO WER; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 



 

 

   

                
 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma/imię i nazwisko, adres,  

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi osób wykonujących 

superwizje dla doradców i asystentów zdrowienia i wsparcia oraz usługi osób prowadzących 

grupę wsparcia dla rodzin w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i 

Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS"” 

numer sprawy EP/24/2018 prowadzonego przez Szpital Wolski, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: ..……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

… 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość)      

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

                
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

    (miejscowość) 
        

 

………………………………………… 

(podpis) 

  



 

 

   

                
 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – projekt umowy  

 

 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

społeczne - sprawa nr EP/24/2018 - prowadzonego w w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp” została zawarta umowa o następującej treści: 
 

(projekt) 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności w charakterze 

superwizora / osoby prowadzącej grupę wsparcia dla rodzin (w zależności od złożonej oferty – 

część 1, 2 lub 3) w ramach projektu ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania 

Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonywać będzie w dni powszednie - od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt przypadających w tych dniach i dni wolnych od pracy 

ustalonych u Zamawiającego, w wymiarze do …... godzin miesięcznie - zgodnie z pisemnym 

harmonogramem opracowywanym na okresy miesiąca kalendarzowego uzgodnionym z 

Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego lub inną osobą wskazaną przez 

Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 1 do umowy. (tożsamy z zakresem określonym 

dla każdej części w ogłoszeniu o zamówieniu) 

4. Osoba wyznaczona do realizacji umowy ………………………………………………. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że osoba wyznaczona do realizacji umowy dysponuje wiedzą, 

doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania powierzonych mu na 

mocy niniejszej Umowy obowiązków. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania czynności, o których mowa w § 1 

zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i przygotowaniem zawodowym, wykorzystując przy tym 

wiedzę, umiejętności przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej staranności w tym zakresie.  

3. Za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada 

na zasadach ogólnych. 

4. Każdy okres nieobecności Wykonawcy winien być uzgodniony z Zamawiającym, a w przypadkach 

losowych Zamawiający winien być niezwłocznie poinformowany o nieobecności i ewentualnym 

okresie nieobecności. Naruszenie powyższego postanowienia stanowi „rażące naruszenie 

postanowień umowy”.  

5. Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać osobie trzeciej wykonania czynności będących 

przedmiotem niniejszej umowy bez uprzedniego zezwolenia Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że zaangażowanie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia z różnych form zaangażowania (innych stosunków pracy, umów zleceń, umów o 

dzieło, i innych form zatrudnienia), z uwzględnieniem zaangażowania wskazanego w niniejszej 

umowie nie przekracza i w okresie realizacji umowy nie przekroczy 276 godzin miesięcznie, na 

potwierdzenie czego będzie składał comiesięczne oświadczenie w tym zakresie. 

 

 



 

 

   

                
 

 

§ 3 

1. Wykonawca wykonywać będzie czynności objęte umową przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i 

informacji udostępnionych przez Zamawiającego. 

2. Na podstawie przepisów 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) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do 

dostępu do dokumentów zawierających dane osobowe pacjentów Szpitala Wolskiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową zgodnie 

z odrębnie złożonym oświadczeniem, stanowiącym integralną część umowy. 

4. Wszelka dokumentacja udostępniona Wykonawcy stanowi własność Zamawiającego 

i przechowywana jest w jego siedzibie, Wykonawca nie ma prawa do wynoszenia dokumentacji jej 

przemieszczania, kopiowania czy przekazywania innym podmiotom bez wyraźnej zgody 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych 

beneficjentów, przepisów o których mowa w ust. 2. 

 

§ 4 

Okres obowiązywania umowy wynosi od ……………… do ……………………. 

§ 5 

1. Wykonawca wykonywać będzie czynności objęte umową przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów, 

które zostały mu powierzone lub udostępnione i oświadcza, że nie będzie ich wykorzystywać do 

innych celów niż określone w umowie. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały i sprzęt Zamawiającego, który został mu 

udostępniony w celu realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 6 

1. Za wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie miesięcznie w wysokości …………… zł brutto (słownie: ………..) za jedną 

godzinę wykonywania czynności, o których mowa w §1 umowy zgodnie z harmonogramem, o 

którym mowa w §1 ust. 2 umowy. 

2. Maksymalna wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ……………. zł brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane przez Zamawiającego na podstawie 

rachunku lub faktury wystawionych przez Wykonawcę. Do faktury lub rachunku musi zostać 

dołączone potwierdzenie wykonanych czynności oraz oświadczenie o nieprzekraczaniu ilości 

godzin, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 

4. Wzór rachunku stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wzór potwierdzenia, stanowiący załącznik do 

rachunku lub faktury stanowi załącznik nr 2a do umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku: ……………..  

w terminie 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Ogólnej Zamawiającego prawidłowo 

wystawionego rachunku lub faktury.  



 

 

   

                
 

 

6. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną 

Wykonawcy kwotą. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku: 

a) opóźnienia w wykonaniu usługi w wysokości 1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 

miesięcznego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w 

umowie, 

b) nadużyć wobec Zamawiającego, nieprzestrzegania harmonogramu, o którym mowa w § 1 

ust. 2 lub sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania wobec Zamawiającego lub 

beneficjanta programu, w wysokości 5 - krotnego wysokości stawki za jedną godzinę, o której 

mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

c) złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w §2 ust. 6, w wysokości 10 % 

wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego w §6 ust. 2 umowy, lecz nie więcej niż 

wysokość wydatku uznanego za niekwalifikowalny przez instytucję finansującą – Zamawiający 

potrąci karę z bieżącego wynagrodzenia,  

d) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia, 

e) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia. 

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża niniejszym zgodę.  

3. Niezależnie od kary umownej Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 

szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia, jeżeli rozmiar szkody 

przekracza wysokość kary umownej.  

4. Za szkody powstałe z innych przyczyn Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych zawartych w 

Kodeksie Cywilnym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli wykonywanej przez Zamawiającego lub inne 

uprawnione organy oraz udostępnienia wszelkich danych i informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli. 

§ 8 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Minister Rozwoju i Finansów pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, mający siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kancelaria@mr.gov.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione Beneficjentowi realizującemu projekt, tj. Miasto 

Stołeczne Warszawa oraz innym podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w 

realizacji projektu, tj. Szpitalowi Wolskiemu im. dr. Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą zostać przekazane 

mailto:kancelaria@mr.gov.pl


 

 

   

                
 

 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 

Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

PO WER; 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu wynikającego z 

wytycznych PO WER; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

§ 9 
1. Wykonawca z tytułu wykonywania niniejszej umowy zobowiązany jest do składania 

comiesięcznych oświadczeń dotyczących obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi i 

zdrowotnym, które stanowią integralną część umowy (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących 

działalności). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania stosownych potrąceń z wynagrodzenia na poczet 

zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (dotyczy osób fizycznych 

nieprowadzących działalności). 

§ 10 

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania jej istotnych postanowień, a w 

szczególności jej § 2 ust. 2, 4 i 5 oraz § 3. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy, jeżeli po stronie Zamawiającego wystąpi 

potrzeba zwiększenia ilości godzin w ciągu danego miesiąca, lecz nie więcej niż 20% szacunkowej 

miesięcznej ilości godzin, przy utrzymaniu stawki za 1 godzinę określoną w umowie w §6 ust. 1.  

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności, z wyłączeniem postanowień § 9 ust. 4. 

2. Świadczenie przez Wykonawcę usług na podstawie niniejszej umowy nie jest wykonywaniem 

pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Osoba realizująca zamówienie zobowiązana jest do realizacji obowiązków wynikających z art. 304 

¹ kodeksu pracy. 



 

 

   

                
 

 

§ 12 

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, tj. po 

bezskutecznym upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku 

albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

§15 

 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1. załącznik nr 2 – wzór rachunku,  

2. załącznik nr 2a – wzór potwierdzenia.  

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o nieprzekraczaniu liczny godzin 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

  

 

………………………….. 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

                
  



 

 

   

                
 

 

Załącznik nr 2 do umowy …………………. z dnia ……………………… 
 
 

Warszawa, dnia ..................................... 
 
 
 .............................................................. 
 imię i nazwisko wystawcy rachunku 
 

 .............................................................. 
                komórka organizacyjna 

 
Nr NIP: ................................................... 
 
 
 

R A C H U N E K 
dla Szpitala Wolskiego  

 
 
 
zgodnie z umową nr ....................................... z dnia ………………................ za wykonanie prac 

zleconych w miesiącu ……………………………………. 

 

na kwotę złotych .................................. brutto słownie złotych 

................................................................... 

 

 

Liczba godzin ogółem: …….………… Stawka za 1 godzinę : ……………. 

 
 
 
 
 ............................................................ 
 
 Podpis wystawcy rachunku 

 
*) – niepotrzebne skreślić  

 
 
Stwierdzam wykonanie i przyjęcie prac zleconych zgodnie z umową: 
 
 
 
 
Warszawa, dnia ……………………………… ........................................................................ 
   pieczęć i podpis Kierownika komórki organizacyjnej 
  / wnioskodawcy 

 
 



 

 

   

                
 

 

                       

Załącznik nr 2a do umowy …………………. z dnia ……………………… 
 

 

 Warszawa, dnia .......................... 

 

 

........................................................ 
(miejsce wykonania czynności zleconych) 

 

 

 

Potwierdzenie 
 
 

wykonania czynności zleconych w miesiącu ....................................... rok ...............  

 

 

w ramach zawartej umowy nr ....................... z dnia...................................... 

 

................................................................................................... 
(Imię i Nazwisko / Nazwa wykonawcy) 

 

 

Data: 
Godziny wykonywania czynności  

(OD-DO): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SUMA godzin:  

 
  



 

 

   

                
 

 

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków kwalifikowalności: 
(projekt) 

 
Ja ………………………………………………. PESEL: ……………………………………… 

(Imię i Nazwisko Zleceniobiorcy) 

 

oświadczam, że obciążenie wynikające z wykonywania przeze mnie wszystkich zadań z różnych 

form zaangażowania (innych stosunków pracy, umów zleceń, umów o dzieło, i innych form 

zatrudnienia) nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 

powierzonych mi w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz, że nie przekroczyła-em limitu 276 godzin łącznej pracy 

miesięcznie w miesiącu ………………………… rok ……………………...  

 
*) W celu prawidłowego obliczenia limitu uwzględniono:  

 w przypadku umowy o pracę – liczbę dni roboczych w danym miesiącu.  

 w przypadku samozatrudnienia – liczbę godzin faktycznie przepracowanych w ramach 

działalności gospodarczej (wszystkich prowadzonych przeze mnie projektów).  

 w przypadku pozostałych form – liczbę godzin faktycznie przepracowanych.  

 

Ponadto uwzględniono:  

 nieobecności związane ze zwolnieniami lekarskimi,  

 nieobecności związane z urlopem wypoczynkowym,  

 nieobecności związane z urlopem rodzicielskim i wychowawczym,  

 czas zatrudnienia w trakcie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.  

 

Do limitu nie wliczam nieobecności związanych z urlopem bezpłatnym.  

  

........................................................................ 

 data i podpis Zleceniobiorcy 

 

*)   Wyjaśnienie dotyczące prawidłowego obliczenia limitu godzin, aby wymagany warunek kwalifikowalności został 

spełniony w Projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  



 

 

   

                
 

 

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Oświadczenie  

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY (ZLECENIOBIORCY) 
 

Dane ZLECENIOBIORCY dla celów zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz realizacji obowiązków podatkowych z Urzędem 

skarbowym: 

 

1. Imię i Nazwisko: 

......................................................................................................................... 

2. Drugie imię (jeśli wpisane w dowodzie osobistym): ........................................................ 

3. Nazwisko rodowe:  ............................................................................................ 

4. Data urodzenia:................................................................................................... 

5. PESEL: ...............................................................................................................  

6. Urząd Skarbowy (nazwa i adres): 

.............................................................................................................................. 

7. Seria i nr dowodu: ...........................................  Obywatelstwo: ......................... 

8. Informacja o uprawnieniach do pobierania: 

 Emerytury:    tak / nie *              - Renty:     tak /nie * 

9. Czy jest orzeczony stopień  niepełnosprawności: …………….............., jeśli tak - jaki:  
  

a) Mam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności 

b) Mam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

c) Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 

10. Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia:...................................................................... 

11. Miejsce zatrudnienia w czasie trwania umowy w Szpitalu Wolskim, tj. w okresie od 

dnia ………………… r. do dnia …………….. r. (t.j. nazwa i adres pracodawcy lub 

innego zleceniodawcy, u którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie 

emerytalno – rentowe):  

............................................................................................................................................

.. 

12. Czy Zleceniobiorca jest studentem do 26-go roku życia:  

................................................. 

 Nazwa i adres uczelni w przypadku bycia studentem do 26 roku życia: 

……………………………………………………………………...………………

…………… 



 

 

   

                
 

 

 Rok Akademicki………………………………………... 

13. Wykształcenie: ……….………………… specjalizacja: 

…………………………….…. 

14. Numer telefonu: …………………………... e-

mail:……………………………………. 

15. Adres zameldowania:  

 Kod pocztowy: .....................................  Miejscowość: .............................................. 

 Gmina: .................................................... Ulica: ......................................................... 

 Nr domu: ...........................Nr lokalu: .......................  

 Powiat: ................................................ Województwo: .............................................. 

16. Adres zamieszkania:  

 Kod pocztowy: .....................................  Miejscowość: .............................................. 

 Gmina: .................................................... Ulica: ......................................................... 

 Nr domu: ...........................Nr lokalu: ....................... Telefon: .................................. 

 Powiat: ................................................ Województwo: .............................................. 

17. Czy Zleceniobiorca wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniu: 

1. chorobowemu – tak / nie* 

2. emerytalno-rentowemu – tak / nie*   

ZGŁOSZENIE O OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM UMOŻLIWIA OSOBIE PRZEBYWAJĄCEJ NA ZWOLNIENIU 

LEKARSKIM, OTRZYMANIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO. ZAZNACZENIE OPCJI „NIE” - BĘDZIE SKUTKOWAĆ BRAKIEM PRAWA DO ZASIŁKU W 

PRZYPADKU  CHOROBY. 
 

18. Proszę o przesyłanie na konto / wypłatę gotówką *  

w banku ……………………… nr konta ………………………..………………………… 

 

Dla Zleceniobiorców zatrudnionych poza Szpitalem Wolskim lub wykonujących umowę 

zlecenia u innego Pracodawcy lub Zleceniodawcy: 

 

1. Oświadczam, że moje miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę / umowy zlecenia* w 

macierzystym zakładzie pracy, (która jako pierwsza rodziła obowiązek opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne), otrzymane w okresie trwania umowy ze Szpitalem Wolskim – tj. od 

dnia ………………… r. do …………………. r. jest: 

□ – niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia określanego na dany rok przez akty 

wykonawcze. 

□ – równe lub wyższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia określanego na dany rok. 

  
2. Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Szpitala Wolskiego o sytuacji 

zmiany, tj. o uzyskaniu niższego wynagrodzenia w danym miesiącu, w macierzystym 



 

 

   

                
 

 

zakładzie pracy, niż kwota minimalnego wynagrodzenia na dany rok, określonego przez akty 

wykonawcze. 

3. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem 

świadom(y) / (a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 
 

Uwaga: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Zleceniobiorców jest Minister Rozwoju i Finansów pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy Placu 

Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mr.gov.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione Beneficjentowi realizującemu projekt, tj. Miasto Stołeczne Warszawa oraz 

innym podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, tj. Szpitalowi Wolskiemu im. dr. 

Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 

Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER; 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu wynikającego z wytycznych PO WER; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe 

 

 

........................................................................ 

 data i podpis Zleceniobiorcy 
*   niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Zaświadczenie 

 

 

 
………………………………………… 

Pieczęć zakładu pracy  

 

ZAŚWIADCZENIE 

DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO 
 
Niniejszym zaświadcza się, że: 

Pan / Pani*:  

 ………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania:

 ………………………………………………………………………………………… 

PESEL:  

 ………………………………………………………………………………………… 

Jest zatrudniony w: 
 ………………………………………………………………………………………… 

 

Na podstawie:   

  umowy o pracę na czas: określony / nieokreślony*, w wymiarze etatu: ……………………….. 

od dnia: …………………….…  do dnia: ………….……………  
 

Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej ww. umowy odprowadzane są od kwoty:  
 - równej lub wyższej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (t.j. 2100 brutto w 2018r.) 

 - niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 2100 brutto w 2018r.) 

tj. od kwoty: ……………………………  

W przypadku gdy kwoty wynagrodzenia miesięcznego bywają różne, to zaświadczenie należy składać co 

miesiąc. 
 

  umowy zlecenia  od dnia: …………………….…  do dnia: ………….……………  
 

Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej ww. umowy odprowadzane są od kwoty:  
 - równej lub wyższej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (tj. 2100 brutto w 2018r.) 

 - niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 2100 brutto w 2018r.) 

tj. od kwoty: ……………………………  

 
……………………………………………Data wystawienia, pieczęć i podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej  

 

 

 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Szpitala Wolskiego o sytuacji zmiany, tj. 

o uzyskaniu  niższego wynagrodzenia w danym miesiącu, w macierzystym zakładzie pracy, niż kwota 

minimalnego wynagrodzenia określonego przez akty wykonawcze. 
 

…………………………………………… 

 
podpis lub ZLECENIOBIORCY  

 

 

Uwaga: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  



 

 

   

                
 

 

1) administratorem danych osobowych Zleceniobiorców jest Minister Rozwoju i Finansów pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy Placu 

Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mr.gov.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione Beneficjentowi realizującemu projekt, tj. Miasto Stołeczne Warszawa oraz 

innym podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu, tj. Szpitalowi Wolskiemu im. dr. 

Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 

Beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER; 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu wynikającego z wytycznych PO WER; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe 

 

 

 

*   - niepotrzebne skreślić  

   - odpowiednie zaznaczyć 

 

 

 

  

mailto:kancelaria@mr.gov.pl


 

 

   

                
 

 

Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Oświadczenie 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków kwalifikowalności: 
 

 
Ja ………………………………………………. PESEL: ……………………………………… 

(Imię i Nazwisko Zleceniobiorcy) 

 

oświadczam, że obciążenie wynikające z wykonywania przeze mnie wszystkich zadań z różnych 

form zaangażowania (innych stosunków pracy, umów zleceń, umów o dzieło, i innych form 

zatrudnienia) nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 

powierzonych mi w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz, że nie będzie przeze mnie przekroczony limit 276 godzin łącznej 

pracy miesięcznie w okresie trwania projektu. Warunki te będą spełnione w całym okresie 

kwalifikowania wynagrodzenia wynikającego z w /w projektu i potwierdzane miesięcznie. 

 
*) W celu prawidłowego obliczenia limitu uwzględniono:  

 w przypadku umowy o pracę – liczbę dni roboczych w danym miesiącu.  

 w przypadku samozatrudnienia – liczbę godzin faktycznie przepracowanych w ramach 

działalności gospodarczej (wszystkich prowadzonych przeze mnie projektów).  

 w przypadku pozostałych form – liczbę godzin faktycznie przepracowanych.  

 

Ponadto uwzględniono:  

 nieobecności związane ze zwolnieniami lekarskimi,  

 nieobecności związane z urlopem wypoczynkowym,  

 nieobecności związane z urlopem rodzicielskim i wychowawczym,  

 czas zatrudnienia w trakcie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego.  

 

Do limitu nie wliczam nieobecności związanych z urlopem bezpłatnym.  

  

........................................................................ 

 data i podpis Zleceniobiorcy 

 

*)   Wyjaśnienie dotyczące prawidłowego obliczenia limitu godzin, aby wymagany warunek kwalifikowalności został 

spełniony w Projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


