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    Kielce, dnia  06.02.2018 r. 
LICA OGŁOSZEŃ 

ZAPROSZENIE  

DO  ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ  W  PROWADZONYM  ZGODNIE  Z  ZASADĄ 
KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU  NA: 

 

REALIZACJĘ TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU    
w ramach projektu pt. „Aktywna integracja-równe szanse-lepsza przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS ,Oś 9. Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

(projekty konkursowe) 
 
1. Nazwa i adres zamawiającego oraz podstawa prawna prowadzonego postepowania 

Zamawiający: 

College Medyczny Adrian Lipa 
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce 

 

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 17:00  

tel. 41 33-08-800 
strona internetowa www.college-med.pl 

sekretariat@colllege-med.pl 
 

1) Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie 
udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień 
publicznych Dziennik Urzędowy UE (2006/C 179/02) oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszącego się do zasady 
konkurencyjności w trybie otwartym „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO”.  

2) Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców do prowadzenia terapii uzależnień w ramach 
projektu „Aktywna integracja - równe szanse – lepsza przyszłość” dla grupy uczestników projektu 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z co najmniej jednego 
powodu spośród wskazanych w z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r  
zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego. 
 

Usługi terapeutyczne świadczone będą w następującym zakresie: 
W ramach zadania będą prowadzone warsztaty długoterminowe trwające cały rok i warsztaty 

czasowe (np. nawroty chor. alk., tren. asertywnych zachowań abstynenckich). Celem grup wsparcia 

jest zmiana warunków życia, gdyż grupa daje możliwość zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, 

towarzyskiej) i wewnętrznej (osobowej, duchowej).  

Warsztaty prowadzone w ramach zadania: 
- warsztaty ogólne 
- warsztaty z asertywnych zachowań abstynenckich 
- warsztaty z osobami z nawróconą chorobą alkoholową 
Mobilna porada specjalistyczna – indywidualne porady z zakresu terapii uzależnień dla osób 
szukających pomocy tj. rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. ofiar przemocy 
rodzinnej, osób współuzależnionych, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, do których 
specjalista będzie jeździł osobiście.  
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3. Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia określony zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień:  

 

85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 6 zadań Wykonawca ma prawo 
złożyć oferty na dowolna ilość zadań: 

 

1) ZADANIE 1 – Warsztaty ogólne  –  120 godzin 
2) ZADANIE 1a - Warsztaty ogólne  –  120 godzin 
3) ZADANIE 2 - Warsztaty z asertywnych zachowań abstynenckich – 64 godziny, Warsztaty z 

osobami z nawróconą chorobą alkoholową – 80 godzin 
4) ZADANIE 2a - Warsztaty z asertywnych zachowań abstynenckich – 64 godziny, Warsztaty z 

osobami z nawróconą chorobą alkoholową – 80 godzin 
5) ZADANIE 3 - Mobilne porady w ramach terapii uzależnień – 132 godziny 
6) ZADANIE 3a - Mobilne porady w ramach terapii uzależnień – 132 godzin 

 

Wskazane ilości godzin do poszczególnych zadań są ilościami szacunkowymi i służą do 
oceny i porównania złożonych ofert, natomiast faktyczna ilość zleconych godzin będzie  
uzależniona od faktycznego zaangażowania terapeutów uwzględniając potrzeby beneficjatów 
i ich możliwości czasowo organizacyjne. 
 

Dot. zad. 3 oraz 3 a – w cenę świadczonej usługi porady mobilnej nie należy wliczać kosztu dojazdu 
do uczestnika projektu. Koszt ten będzie rozliczany dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.). 
 

Zasady świadczenia usług w ramach terapii uzależnień:  
 

a) Terapia uzależnień rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednie terapeuty z daną 
osobą/grupą.  

b) Mobilna porada w ramach terapii uzależnień – będzie świadczona w terminach, godzinach i 
miejscu  wskazanych przez uczestników projektu, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Dojazd do 
uczestnika projektu zapewnia wykonawca własnym transportem rozliczenie kosztów dojazdu 
wskazano w pkt. 4 

b) Czas trwania 1 godz. usługi wynosi 60 minut. 
c) Miejsce realizacji: teren województwa świętokrzyskiego. 
d) Wykonawca po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty 

związane z realizowanym projektem w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi 
terapeutycznej. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności (dzienniki zajęć), które zostaną 
przekazane Zamawiającemu. 

f) Miejsce realizacji oraz dokumenty związane z realizacją muszą być oznaczone zgodnie   w 
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.  

g) Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu 
projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

h) Wykonawca współpracuje z kadrą projektu w zakresie rekomendowania osób korzystających 
z usług terapeutycznych do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez projekt,  

j) Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz 
informowania kadrę projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań,  

k) Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu w 
siedzibie Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem do 
siedziby Zamawiającego. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin 
przeznaczonych na usługi terapeutyczne. 

l) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań 
wykonywanych na rzecz projektu oraz pozostałej ewidencji pokazującej zaangażowanie osób 
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych innych 
podmiotów.  

ł) Wykonawca wybrany do realizacji usługi nie może być jednocześnie zatrudniony na 
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podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, chyba że nie zachodzi 
konflikt interesów lub podwójne finansowanie.  

 

5. Termin wykonania zamówienia: ramy czasowe wykonania zamówienia od 15.02.2018 r. do 
31.12.2018 r. Zajęcia mogą odbywać się również w weekendy i/lub w dni wolne od zajęć (ferie, 
wakacje). Szczegółowe harmonogramy zostaną ustalone najpóźniej siedem dni przed 
rozpoczęciem zajęć. Terminy indywidualnej terapii uzależnień ustalane będą w zależności od 
potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu. 
 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 
konkurencyjności powtórzenia zamówienia do nieprzekraczającego 50% wartości zamówienia 
podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.  

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania  tych warunków. 

7.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia   ze wszystkimi wymogami niniejszego zaproszenia, 
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

7.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 
oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od 
wezwania, przedłoży wymagane w zaproszeniu dokumenty w zakresie: 

a) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
b) braku podstaw wykluczenia 
c) potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych 

7.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.2 należy złożyć na wzorze załącznik do zaproszenia, 

(załącznik nr 3) w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

przesłanek wykluczenia z postępowania.  

7.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

oraz braku podstaw do wykluczenia: 

a) wykonanych usług  - w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie 

stawia warunków. 

b) dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 

Na potwierdzenie należy przedłożyć: 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych  
i doświadczenia (przez doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień należy rozumieć udział, 
jako terapeuty w zakończonych warsztatach grupowych dla zadań, które odbywają się grupowo lub 
zakończonych indywidualnej terapii uzależnień dla zadań z indywidualnej terapii uzależnień - 
zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu (załącznik nr 2) zawierającego 
nie mniej niż: 

Zadanie  Wymagania minimalne kadry terapeutów  

Zadanie 1 

1 terapeuta z doświadczeniem w prowadzeniu grupowych warsztatów  w wymiarze min – 60 
godzin dla  grupy min. 10 osobowych dla grupy osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków 
lub innych środków odurzających, współuzależnionych, DDA, DDD 
Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawnienia terapeuty 
uzależnień. 

Zadanie 1a 

1 terapeuta z doświadczeniem w prowadzeniu grupowych warsztatów  w wymiarze  min – 60 
godzin dla  grupy min. 10 osobowej dla grupy osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków 
lub innych środków odurzających, współuzależnionych, DDA, DDD 
Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawnienia terapeuty 
uzależnień 

Zadanie 2 1 terapeuta z doświadczeniem w prowadzeniu grupowych warsztatów  w wymiarze min. – 60 
godzin dla  grupy min. 10 osobowej dla grupy osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków 
lub innych środków odurzających, współuzależnionych, DDA, DDD 
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Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawnienia terapeuty 
uzależnień 

Zadanie 2a 

1 terapeuta z doświadczeniem w prowadzeniu grupowych warsztatów  w wymiarze min. – 60 
godzin dla  grupy min. 10 osobowej dla grupy osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków 
lub innych środków odurzających, współuzależnionych, DDA, DDD 
Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawnienia terapeuty 
uzależnień 

Zadanie 3 
1 terapeuta  z doświadczeniem w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień   w wymiarze 
minimum – 60 godzin dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; 
Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawnienia terapeuty 
uzależnień 

Zadanie 3a 
1 terapeuta  z doświadczeniem w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień   w wymiarze 
minimum – 60 godzin dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; 
Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz uprawnienia terapeuty 
uzależnień 

 

 

UWAGA: 

Tą samą osobą można się wykazać tylko do dwóch zadań.  
 

W zakresie dysponowania wiedzą i doświadczeniem, co wskazano wyżej oraz potencjałem 
technicznym, finansowym i ekonomicznym zamawiający nie określa warunków, wystarczającym jest 
złożenie oświadczenia o dysponowaniu w  tymi zasobami w stopniu wystraczającym do realizacji 
zamówienia (załącznik nr 3) 
 

c) nie podlegają wykluczeniu tj. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie 
stanowiące Załącznik nr 3 do Zaproszenia.  
 

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie 
załączonych do oferty oświadczeń, wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza zostanie wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
złożone oświadczenie. 
 

9. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach 
niespełnienia opisanych powyżej warunków. 
 

10. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 

1) Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 

2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym 
zaproszeniu. 

3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: 

1) Oferta musi zawierać: 

a) ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Zaproszenia ze 
wskazaniem numeru zadania (oddzielnie dla każdego z zadań); 

b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia, zgodnie   
z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zaproszenia (oddzielnie dla każdego  
z zadań); 
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c) Wykaz osób potwierdzający opisany warunek w pkt. 7.4 b) zaproszenia zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do zaproszenia; 
d) Oświadczenie Zleceniobiorcy (Załącznik nr 7); 
e) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika 
należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe -  składane 
na wezwanie Zamawiającego 

a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z pkt. 7.4. c) 
zaproszenia - załącznik nr 5 zaproszenia. 

3) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba stron wpisana 
do formularza oferty. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Za kompletność złożonej oferty, które nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności. 

4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji należy dołączyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

5) Oferta i wszystkie załączniki muszą być spisane w języku polskim oraz podpisane przez 
umocowanych przedstawicieli oferenta. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje pełnomocnik do 
oferty należy załączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie za 
zgodność z oryginałem. 
 

12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

1) Rozpoznanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę 
elektroniczną. Oferty składa się w formie pisemnej. 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
 

13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest Agnieszka 
Podlodowska agnieszkapodlodowska@college-med.pl,  tel.  730 868 730 

2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 
08.00 do 16.00 pod 730 868 730 lub osobiście w biurze Zamawiającego  
w Kielcach, ul. Wesoła 19 pokój nr 6 po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. 

3) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08.00 do 15.30 w biurze 
w Kielcach, ul. Wesoła 19 pokój nr 6. 

 

14. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

15. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy. 

16. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce i termin składania ofert: 

1)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2) Ofertę należy złożyć : 
a) osobiście w biurze College Medyczny w Kielcach ul. Wesoła 19/3. 

b) przesłać pocztą, kurierem - decyduje data wpływu na adres College Medyczny Adrian 
Lipa ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce. 

3)  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Na kopercie należy zmieścić opis: 

 
WYBÓR WYKONAWCÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ W RAMACH PROJEKTU 

 „AKTYWNA INTEGRACJA-RÓWNE SZANSE-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”  

NR SPRAWY 5/OC/2018/AIRSLP/COLLEGE  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  14.02.2018r GODZ. 11.00  
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4)  W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w 
trakcie sesji otwarcia ofert. 

5) Przedmiotowe zaproszenie znajduje się w Bazie Konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego  
http://college-med.pl/projekty/aktywna-integracja 

6)  Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami 
zamieszczonymi na wyżej wymienionych stronach, gdyż wszelkie zapytania do 
przedmiotowego postępowania oraz odpowiedzi będą tam publikowane. 
 

17. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2018 r. do godz. 10.00  
w College Medyczny Adrian Lipa ul. Wesoła 19/3 25-305 Kielce. 

2) Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 
otwierania. 

3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2018 r. o godz. 11.00 w biurze College Medyczny         
ul. Wesoła 19/6, 25-305 Kielce. 

4) Zamawiający telefonicznie lub mailowo powiadomi o wynikach postępowania wszystkich 
Wykonawców. Wybranemu/wybranym Wykonawcom Zamawiający wskaże termin  
i miejsce podpisania umowy. 

5) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 

18. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 
kierował przy wyborze oferty z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:  

1) Cena: 40% = 40 pkt 

2) Doświadczenie wskazanych osób - które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: 60 % = 
60 pkt 

1) cena – 40  

a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej 
przez wykonawców, nie podlegającej odrzuceniu,  

b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,  

c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  
 

oferowana wartość minimalna cena brutto  

______________________________________ x 40  

oferowana wartość oferty cena brutto  
 

2) doświadczenie wykonawcy – 60 

a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie 
dysponowania osobami (Załącznik nr 2)  

b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin usług terapii uzależnień, 
zrealizowanych przez wskazanego w wykazie terapeuty  powyżej minimalnej ilości godzin jaki 
wymagano do potwierdzenia spełnienia warunku podmiotowego.  

c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  
 

ilość godzin terapii uzależnień zrealizowanych  

______________________________________________________ x 60  

maksymalną ilość godzin terapii uzależnień 
 

 Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegające odrzuceniu, które po 
zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzymają największe ilości 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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punktów.  

UWAGA: 

Jeżeli z Oświadczenia Zleceniobiorcy (załącznik nr 7) powstanie obowiązek po stronie 
Zamawiającego do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od 
wypłacanego wynagrodzenia cena oferty zostanie powiększona o kwotę tych składek w celu 
porównania oferty. 

 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza przedłoży dowody 
potwierdzające doświadczenie osób wskazanych w załączniku nr 2. 
 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach.  

1) Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy 
konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy tj.: 

a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających  
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – 
w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do 
zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

b) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy realizację jego 
zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca 
zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, 

c) zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywna Integracja – Równe Szanse – Lepsza 
Przyszłość” zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą w zakresie, w jakim zmiana ta ma 
wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, 

d) zmniejszenia się liczby uczestników projekcie w związku z ich rezygnacją z udziału przed 
zakończeniem zaplanowanej ścieżki wsparcia. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu zamówienia jeżeli zmiana terminu 
postała z przyczyn niezawinionych przez strony umowy, pomniejszenia zamówienia oraz 
zmniejszenia wynagrodzenia jeżeli usługa będzie realizowana dla mniejszej od zakładanej 
pierwotnie ilości osób.  
 

20. Oferta nie spełniająca warunków w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia podlega 
odrzuceniu. Przepisy ustawy Pzp w zakresie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty w tym 
składania wyjaśnień, uzupełniania dokumentów stosuje się pomocniczo. 

W przypadku złożenia wraz z ofertą wymaganych w zaproszeniu dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zwalnia  
Zamawiającego z obowiązku wzywania do ich uzupełnia lub potwierdzania że pozostają 
aktualne. 

21. Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań. 

IV. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Załącznik nr 1   -   Oferta cenowa 
2. Załącznik nr 2   -   Wykaz osób  
3. Załącznik nr 3   -   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia 
4. Załącznik nr 4   -   Oświadczenie wykonawcy 
5. Załącznik nr 5   -   Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  
6. Załącznik nr 6   -   Wzór umowy  
7. Załącznik nr 7   -   Oświadczenie Zleceniobiorcy  

 

            
……………………………………. 
                                (podpis)  
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Załącznik nr 1 

 

………………………………..……….. 
                  Wykonawca 

 

OFERTA  CENOWA 

Nawiązując do zaproszenia na: 

 

  ZŁOŻENIE OFERTY  CENOWEJ  W  PROWADZONYM  ZGODNIE  Z  ZASADĄ 
KONKURENCYJNOŚCI  POSTĘPOWANIU  NA: 

 

REALIZACJĘ TERAPII  UZALEŻNIEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU    
w ramach projektu pt. „Aktywna integracja-równe szanse-lepsza przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS ,Oś 9. Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

(projekty konkursowe) 
 
 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

ZADANIE NR ………………………. 

 

CENA BRUTTO za godzinę …………………………………………………… ZŁ 

Słownie: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

OFERTA ZAWIERA ………………… kolejno ponumerowanych stron 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:          
………………..………………….………………………………………………………. 
 
Numer  telefonu:  … / ……………………  
Numer REGON:   ………………………… 
Numer NIP:   ………………………… 
Adres kontaktowy email: ………………………… 
 
 oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,  
 oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności objętej projektem umowy; 
 oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu; 
 oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem  umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 

oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty 
złożenia oferty; 
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 oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

 
 

………………………………………………………………… 
                  Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania  

                     oświadczeń woli w imieniu oferenta 
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Załącznik nr 2 
 

                                                                                              miejscowość, data………………………….  
…………………………………… 
      
 

WYKAZ OSÓB   
 
Data:  ........................................................... 
Nazwa wykonawcy: ..................................... 
 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usług w ramach zapytania ofertowego , 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia: 
 

Lp. Imię i nazwisko  

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej 
Opisane wymaganie poniżej należy odnosić do wymagań 
opisanych w  pkt. 7.4 b) zaproszenia do składania oferty 

(tabela) 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą 

Zadanie 1 

1  

Doświadczenie w prowadzeniu grupowych warsztatów dla grupy osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, współuzależnionych, DDA, DDD 
Wykształcenie …………………………………….……….. 
Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów ………………………….. 

własne / oddane 

do dyspozycji * 

Zadanie 1 a 

2  

Doświadczenie w prowadzeniu grupowych warsztatów dla grupy osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, współuzależnionych, DDA, DDD 
Wykształcenie …………………………………….……….. 
Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów ………………………….. 

własne / oddane 

do dyspozycji * 

Zadanie 2 

3  

Doświadczenie w prowadzeniu grupowych warsztatów dla grupy osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, współuzależnionych, DDA, DDD 
Wykształcenie …………………………………….……….. 
Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów ………………………….. 

własne / oddane 

do dyspozycji * 

Zadanie 2 a 

4  

Doświadczenie w prowadzeniu grupowych warsztatów dla grupy osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, współuzależnionych, DDA, DDD 
Wykształcenie …………………………………….……….. 
Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów ………………………….. 

własne / oddane 

do dyspozycji * 

Zadanie 3 

11 

 Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień 
Wykształcenie …………………………………….……….. 
Liczba godzin przeprowadzonych indywidualnych porad 
psychologicznych…………………………………….…….. 

własne / oddane 

do dyspozycji * 

Zadanie 3 a 

12 

 Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii uzależnień 
Wykształcenie …………………………………….……….. 
Liczba godzin przeprowadzonych indywidualnych porad 
psychologicznych…………………………………….…….. 

własne / oddane 

do dyspozycji * 

    
*)niepotrzebne skreślić       
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Załącznik nr 3  

Zamawiający:  

College Medyczny Adrian Lipa 

25-305 Kielce, ul. Wesoła 19/3 

Wykonawca:  

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, ) 
 
reprezentowany przez:  …………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 

 
Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

na potrzeby postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.  Przedmiotem zamówienia jest 

realizacja usług dla uczestników projektu w ramach projektu pt. „Aktywna integracja-równe szanse-
lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS ,Oś 9. 
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości 
usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

(projekty konkursowe) 
 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

zaproszeniu. 

 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie powiązań kapitałowych i 

osobowych określonych w zaproszeniu. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                  ………………………………………… 

(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. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………2018 r.  

                   ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

*w przypadku składania oferty na kilka zadań należy złożyć oddzielny załącznik dla każdego z nich            



   

12 
 

  Załącznik nr 4  

 

 

……………………………………………… 
         Miejscowość, data 

…………………………………………………………… 
                                    Wykonawca 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Oświadczam, że przystępując do postępowania nr 5/OC/2018/AIRSLP/COLLEGE spełniam warunki 
dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają ich posiadanie; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

 

 
 

………………………………………………………………… 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania  

oświadczeń woli w imieniu oferenta 
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Załącznik nr 5  

 

 

……………………………………………… 
         Miejscowość, data 

…………………………………………………………… 
                                     Wykonawca 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Oświadczam, iż ubiegając się o udział w postępowaniu nr: 5/OC/2018/AIRSLP/COLLEGE, nie 
jestem powiązana/y z Zamawiającym – College Medyczny Adrian Lipa 25-305 Kielce, ul. Wesoła 
19/3, osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

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

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

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

przysposobienia, opieki lub kurateli z n/w osobami: 

    

Właściciel              -            Adrian Lipa 

Członkowie komisji: 

Agnieszka Podlodowska 

Magdalena Durma 

 

 
 

………………………………………………………………… 
Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania  

oświadczeń woli w imieniu oferenta 
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   Załącznik nr 6 

UMOWA NR …………..(wzór) 

 

 

Zawarta dnia ………….. 2018 r. w ……………… pomiędzy: 

 

College Medyczny Adrian Lipa ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce 

- reprezentowanym przez  Dyrektora Adriana Lipę - zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 

a  

………………………………………………. 

zwaną dalszej części Umowy Zleceniodawcą 

o treści następującej: 

 

§ 1 

Zleceniodawca oświadcza, iż jest Beneficjentem  projektu pn. „Aktywna integracja-równe szanse-

lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 2014 – 2020 EFS, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Projekt realizowany przez College Medyczny Adrian Lipa jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie …………………………………………...  dla 

uczestników projektu „Aktywna Integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” zgodnie  

z wymogami określonymi w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i warunki do 

należytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonując przedmiot Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego, starannego  

i profesjonalnego wykonania zlecenia według zaleceń i wskazówek oraz w sposób określony 

przez Zleceniodawcę. 

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć innej osobie wykonania czynności określonych  

w § 2 niniejszej Umowy, bez zgody Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany informować wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy  

o wszelkich przeszkodach utrudniających lub uniemożliwiających realizację umowy, a także  

o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej 

ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających  

z tej Umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie 

będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

6. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy są: 

1) Ze strony Zleceniodawcy jest Adrian Lipa e-mail: sekretariat@college-med.pl 

2) Ze strony Zleceniobiorcy: …………………………e-mail:……………………………… 

 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca, zgodnie z wymogami szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia 

zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia i bieżącego uzupełniania dokumentacji przygotowanej  

i przekazanej przez Zleceniodawcę w tym:  

a) listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych/poczęstunku/…….*   

b) innej niezbędnej do udokumentowania zajęć dokumentacji zgodnej z wzorami 

przekazanymi przez Zleceniodawcę,  

2) przekazania Zleceniodawcy uzupełnionej dokumentacji najpóźniej 10 dni po wykonaniu 
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przedmiotu umowy.  

§ 5 

1. Za wykonanie czynności określonych w §2 umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości brutto ……………………………………….…. zł 

(słownie: …………………………………..).  

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy, po zakończeniu 

miesiąca, po przedłożeniu rachunku lub FV wraz z kartą czasu pracy wraz z innymi 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu umowy - do 30 dnia następnego 

miesiąca. 

3. Od kwoty wynagrodzenia (brutto), o której mowa w § 2 ust. 1 zostaną naliczone i potrącone: 

a) obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, zdrowotne)  

w przypadku obowiązku zgłoszenia Zleceniobiorcy do ubezpieczenia emerytalno – 

rentowego (ZUS ZUA), 

b) obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku obowiązku zgłoszenia do 

ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA). 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie 

czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

5. Zleceniodawca dopuszcza możliwość udzielenia Zleceniobiorcy zamówień uzupełniających 

zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego w § 2 w wysokości 

nieprzekraczającej 50% jego wartości.  

6. Odpłatność będzie dokonywana według faktycznej ilości godzin zrealizowanych po 

przedłożeniu ewidencji czasu pracy oraz protokołu zdawczo – odbiorczego do 30 dnia 

następnego miesiąca 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas od ……………….. do ……………………… 

 § 7 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy  kary umowne za: 

a) opóźnienia w wykonywaniu zadań objętych umową z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy  

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) odstąpienie lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy   

w wysokości  500,00 zł, 

c) stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności  

w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu usług  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 Umowy , 

d) Zleceniodawca może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Zleceniobiorcy,  

e) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego jeżeli 

powstałe szkody będą wyższe od nałożonych kar umownych.   

2. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 7 

dni bez  wyznaczenia terminu dodatkowego. 

§ 8 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy tj: 

a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających  

z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych 

organów – w taki zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 

Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

b) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Zleceniobiorcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Zleceniobiorca 

zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 
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w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły 

wyższej, 

c) zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza 

przyszłość” zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą w zakresie, w jakim zmiana ta 

ma wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. 

d) rezygnacją z uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza 

przyszłość” osób biorących udział w projekcie, 

e) zmian zapisanych w zaproszeniu do składania ofert.     

§ 9 

Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy 

przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu w zakresie określonym w odrębnej umowie  

powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przed przekazaniem danych Zleceniobiorcy.  

§ 10 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 7 

dni bez  wyznaczenia terminu dodatkowego. 

2. W przypadku wystąpienia zmian w  oświadczeniu Zleceniobiorcy wywołujące zobowiązania 

finansowe po stronie Zleceniodawcy to Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy 

w terminie ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W razie szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zleceniodawca może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Nie ujawnienie przez Zleceniobiorcę informacji o których mowa w ust. 2 w terminie dwóch dni 

od daty ich powstania, Zleceniodawcy przysługuje od Zleceniobiorcy zwrot wszelkich 

należności które powstaną.  

5. Za nienależyte wykonanie usługi uznane zostaną w szczególności: 

a) odstępstwa godzinowe od harmonogramu zajęć 

b) prowadzenie zajęć niezgodnie z zatwierdzonym programem. 

 

§ 11 

Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy ma być sfinansowany ze środków pochodzących  

z funduszy Unii Europejskiej, College Medyczny Adrian Lipa zastrzega sobie możliwość 

ograniczenia jego zakresu, jeżeli z przyczyn niezależnych od College Medyczny Adrian Lipa 

wysokość środków na sfinansowanie zamówienia zostanie zmniejszona. W przypadku zmniejszenia 

zakresu usług będących przedmiotem umowy Zleceniobiorca zrzeka się dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych związanych z ograniczeniem zakresu umowy. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla Zleceniodawcy. 

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5. Integralną część Umowy stanowi Zaproszenie do składania ofert oraz Załącznik nr 1 do 

zaproszenia w prowadzonym postępowaniu nr……………. 

 

        

 

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

           Zleceniodawca                Zleceniobiorca 

 

 

*wykreślić jeśli nie dotyczy 
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Załącznik nr 7 

             Oświadczenie Zleceniobiorcy 

Oświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych 
 i ubezpieczenia zdrowotnego 

 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………… Oświadczam, że 
(właściwe zaznaczyć znakiem X): 
 
6) Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu osiągam przychód  

w wysokości  równej lub wyższej niż minimalne wynagrodzenie  
 

7) Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i z tego tytułu osiągam 
przychód w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie 
 

8) Mam ustalone prawo do emerytury lub renty i wnoszę o objęcie mnie ubezpieczeniem społecznym 
 

9) Mam ustalone prawo do emerytury lub renty i jednocześnie jestem zatrudniony  
na podstawie umowy o pracę w ……………………………………………………………, i z tego tytułu osiągam przychód 
w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie 
 

10) Jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu innej umowy zlecenia, umowy 
agencyjnej lub innej, do której stosuje się przepisy o zleceniu, i z tego tytułu osiągam przychód w 
wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie 
 

11) Jestem ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
 

Czy zakres wykonywanej usługi prowadzenia szkoleń z zakresu zasad zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej wchodzi w zakres wykonywanej działalności gospodarczej? TAK / NIE* 
 

12) Jestem ubezpieczony jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą 
 

13) Jestem uczniem / studentem szkoły ………………………….………………….………………………………………... 
i nie ukończyłem 26. roku życia, i wnoszę / nie wnoszę*) o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem 
społecznym 

 

14) Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą objętą obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym  
(podać nazwę firmy)  ……………………………..…………………………………................................................................... 

 

15) Przebywam na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/bezpłatnym*) w okresie 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 

Wnoszę / nie wnoszę*) o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 
O wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się  
powiadomić Zleceniodawcę niezwłocznie. 
           
 

………………..………………………………………………………………… 
                (data i podpis Zleceniobiorcy) 
*) niepotrzebne skreślić 
       
 

 


