
 
 

 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży  

Warszawa-Wola 

 
załącznik nr 1 do szacowania wartości zamówienia 

 
Szacowanie wartości zamówienia 

 
na realizację usługi dotyczącej zadania pn. „ Adaptacja testu profilaktycznego” obejmującego  

przeprowadzenie szkolenia personelu Projektu z programu Lighthouse MBT  

w ramach projektu “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-

Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 

przy ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, zaprasza do składania ofert cenowych w ramach 

szacowania wartości zamówienia na realizację usługi dotyczącej zadania pn. „ Adaptacja testu 

profilaktycznego” obejmującego  przeprowadzenie szkolenia personelu Projektu z programu 

Lighthouse MBT.  

 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).  

 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego szacowania wartości zamówienia 

ze strony zamawiającego jest Monika Lejman (tel. 22 38 94 888, e-mail: (Mlejman@wolski.med.pl).  

 

4. Opis sposobu przygotowania wyceny:  

4.1. Wycena musi być sporządzona w języku polskim. 

4.2. Wykonawca powinien sporządzić wycenę na formularzu ofertowym (zgodnie z 

załącznikiem nr 2), podając cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu przyszłego 

zamówienia.  

4.3. Wycena musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.  

4.4. Wycena musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione 

do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub 

opisany pieczątką imienną 

4.5. Wycenę należy składać elektronicznie na adres e-mail: Mlejman@wolski.med.pl do 

dnia 03.10.2022 r. do godz.14.00. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem przyszłego zamówienia jest realizacja usługi dotyczącej zadania pn. „ Adaptacja 

testu profilaktycznego” w tym: przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia  

personelu Projektu Szpitala Wolskiego z Programu Lighthouse MBT.  

2. Okres realizacji zamówienia: termin szkolenia pomiędzy 15.11.2022 r. a 30.11.2022 r. 

3. Szkolenie dla grupy 15 osób z możliwością rozszerzenia liczby osób max do 20. 

4. Lokalizacja szkoleń: szkolenia na terenie i w pomieszczeniach Szpitala Wolskiego im. dr Anny 

Gostyńskiej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

5. Zabezpieczenie przez Wykonawcę sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
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6. Realizacja usługi w języku polskim. 

 

Przedstawiona wycena nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa i nie rodzi po stronie 

Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Wolski im. dr Anny 

Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. M. 
Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;  

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować 
w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@wolski.med.pl;  

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej 
ustawa Pzp.  

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w 
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z 
zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą 
również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;  

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) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;  

2)  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

3)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. 
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;  

4)  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 
dane osobowe.  
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