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Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę 
przeprowadzenia doradztwa psychologicznego dla grupy opiekunów faktycznych osób 
niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych, realizowaną w projekcie 
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu jedynie weryfikację cen rynkowych i nie 

zobowiązuje Zamawiającego do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożone oferty 

nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą 

jakichkolwiek roszczeń. 

  

Zamawiający informuje, że dokona zamówienia w pierwszej kolejności u wykonawcy 

będącego podmiotem ekonomii społecznej (PES)1 pod warunkiem, że oferowana przez PES 

cena za wykonanie usługi nie przekroczy 130% średniej ceny ze wszystkich otrzymanych ofert 

oraz, że oferowana przez PES cena nie przekroczy stawek określonych w budżecie projektu. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest doradztwa psychologicznego dla grupy opiekunów 

faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia.  

3. Miejsce realizacji usługi: doradztwo będzie prowadzone na terenie Szczecina, Polic i 

powiatu polickiego 

4. Termin realizacji usługi: luty 2022 r. – marzec 2023 r.  

 

                                                 
1 Podmiot ekonomii społecznej (PES):  

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2085);  

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym:  

i) CIS i KIS;  

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);  

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, 

działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648);  

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 

(Dz. U. z 2021r. poz. 165 ze zm.);  

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
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II. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY  

1. Usługa jest realizowana w związku z projektem pn.: „Zaopiekowani – systemowe 

wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, 

Numer i nazwa Działania: RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych 

w interesie ogólnym.  

2. Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2023 r.  

3. Planowany termin realizacji doradztwa luty 2022 r. – marzec 2023 r.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi, o którym mowa 

w ust. 3, w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację umowy obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszty dojazdu, przygotowania do 
zajęć i przygotowania dokumentacji). 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną usługę, 

przelewem na rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze VAT, w terminie do 30 dni 

kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku/faktury VAT.  

7. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z 

zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 

wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej wykazem. 

Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana 

zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.  

8. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy powstanie utwór, w ramach wynagrodzenia, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich 

materiałów wytworzonych w ramach wykonania przedmiotu umowy.  

9. W przypadku, gdy realizacja niniejszej umowy będzie wiązała się z przetwarzaniem danych 

osobowych z Wykonawcą zostanie podpisana umowa dotycząca przetwarzania danych, a w 

przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej zostanie on 

upoważniony do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego.  

10. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących 

przypadkach:  

1) dopuszczalna jest zmiana umożliwiająca usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,  

2) dopuszczalna jest zmiana istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy,  
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3) dopuszczalna jest zmiana umowy jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej 

realizacji Projektu i wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji Zarządzających i 

monitorujących realizację Projektu. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta powinna zawierać:  

1) Pełną nazwę, adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP/PESEL;  

2) Cenę brutto za wykonanie usługi wyrażoną w cenie jednostkowej za godzinę zegarową 

doradztwa;  

3) Datę sporządzenia oferty;  

4) Pieczątkę firmową (o ile dotyczy);  

5) Czytelny podpis wykonawcy.  

2. Zaleca się wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

zaproszenia lub zastosowanie równoważnego dokumentu obejmującego zapisy wskazane w 

załączniku nr 2.  

3. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

4. Cena oferty musi obejmować wszystkie wymagania zamawiającego określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, obejmujące podatek od towarów i usług a także wszystkie koszty, 

jakie ponosi wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Termin złożenia oferty do dnia 31.01.2022 r. do godz. 12.00.  

2. Ofertę należy złożyć w Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ul. Wyszyńskiego 9/2U w 

Szczecinie lub przesłać skan przygotowanej i podpisanej oferty za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: doradztwo@miesnie.szczecin.pl 

 

V. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni ul. Wyszyńskiego 9/2U, 70-200 Szczecin 

 

mailto:doradztwo@miesnie.szczecin.pl
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Informacja: 

Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 

9/U2, 70-200 Szczecin. 

  

Cele i podstawy przetwarzania  

Dane przetwarzane są w następujących celach:  

1. Realizacja projektów UE - dane osobowe zwykłe przetwarzane są na podstawie warunku  

z art. 6 ust. 1 lit. c, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Oznacza, to że przepisy prawa wskazują na potrzebę zbierania danych osobowych. Dane osobowe 

szczególnych kategorii w RPO WZ przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g. Ustęp ten wskazuje, że przetwarzanie 

jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii i prawa państwa 

członkowskiego.  

2. Realizacja projektów UE – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 7 RODO).   

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1781). 

 

Odbiorcy danych  

Dane osobowe możemy udostępniać Liderowi Projektu: Gmina Miasto Szczecin,  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 

  

Przekazywanie danych do państwa trzeciego  

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

  

Okres przetwarzania danych  

Dane będą przetwarzane do momentu rozliczenia perspektywy finansowej  

2014-2020 UE.  

  

Uprawnienia związane z przetwarzaniem  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:  

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.  

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych. 

3. Prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może 

Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli). 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych 

wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych  

z Panem/Panią działań, jeżeli mamy Pana/Pani nieprawidłowe dane lub przetwarzamy  

je bezpodstawnie). 

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani 

szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego 

sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy 

przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

6. Prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, 

które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam Pan/Pani zlecić przesłanie 

tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi). 

7. Prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z 

prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego).  

  

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie do Inspektora Danych Osobowych pod adres e-mail 

iod@miesnie.szczecin.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio 

Pana/Panią zidentyfikować.  

  

Informacja o wymogu/dobrowolności podany danych  

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem przystąpienie do przeprowadzenia procedury Rozeznania Rynku. 

  

Informacja o profilowaniu  

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

mailto:iod@miesnie.szczecin.pl

