
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

 

Zatwierdził: 

Scendo Agnieszka 

dnia 02.07.2018 r. 

 

W związku z realizacją projektu „Azymut na zmiany”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe) Neuroclinic- Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, 

Szkolenia Kompetencji- Szkolenia, Coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel Detaliczny Agnieszka Scendo 

(partner projektu) z siedzibą w Kielcach wraz ze Stowarzyszeniem PROREW liderem projektu z siedzibą w Kielcach 

kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje 

zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia  indywidualnego poradnictwa psychologicznego  

w celu rozeznania rynku.   

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 

2. Poradnictwo psychologiczne będzie odbywać się w formie indywidualnych konsultacji psychologa z uczestnikami 

projektu (100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością). 

Poradnictwo psychologiczne obejmie spotkania z UP pomagające zniwelować bariery intrapsychiczne i wspierające 

wyjście UP z izolacji społecznej. Wsparcie ma pozowali UP przełamać lęki i radzić sobie z emocjami, w 

szczególności w trudnych sytuacjach.  

3. Zamówienie zakłada przeprowadzenie łącznie 400 godzin poradnictwa psychologicznego dla 100 uczestników 

projektu, w wymiarze 4 godziny na każdego uczestnika projektu  

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r. lub dłużej jednak  

w trakcie trwania projektu 

Zamawiający zastrzega sobie, iż termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. 

 



 

 

5. Miejsce wykonania zamówienia: zajęcia będą prowadzone w miejscach na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Z uwagi na fakt, iż rekrutacja uczestników do projektu nie została jeszcze zakończona nie jest możliwe wskazanie 

dokładnego miejsca prowadzenia wszystkich zajęć. W trosce o zapewnienie UP możliwie dogodnego korzystania z 

zajęć poradnictwa psychologicznego Zamawiający planuje uruchomienie zajęć w lokalizacji, która będzie 

odpowiadała większości UP. Zamawiający na 3 dni przed rozpoczęciem poradnictwa w danej edycji poinformuje 

Wykonawcę o  miejscu realizacji zadania.  

6. Wymagania: 

Od Psychologów z ramienia wykonawców wymagane będzie posiadanie wykształcenia wyższego/ 

zawodowego/certyfikatów/zaświadczeń lub innych dokumentów umożliwiających przeprowadzenia wsparcia oraz 

minimum 2-letnie doświadczenie w danej dziedzinie podparte referencjami i/lub wykazem zrealizowanych usług. 

 

7. Oferty cenowe na realizację powyższego zadania zawierające:  

 dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie,  

 cenę netto oraz brutto w przeliczeniu na za 1 godzinę zegarową realizacji indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego- Załącznik nr 1 

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2 

 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia- Załącznik nr 3 

 wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert- Załącznik nr 4 

 klauzula informacyjna- Załącznik 5 

 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych- Załącznik nr 6 

 

 

można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres zamawiającego:  

Stowarzyszenie „PROREW” 

ul. Kasztanowa 12/15 

25-555 Kielce 

Biuro zamawiającego otwarte w godz. 8:00-16:00 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

 Oferta na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w związku z realizacją projektu  

„Azymut na zmiany” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

w terminie do 11.07.2018 r. do godz. 9:59. 

Osoba upoważniona do kontaktu: Jan Duda,  

tel. 536 330 799 

e- mail: azymutnazmiany@stowarzyszenieprorew.pl 

Neuroclinic- Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia Kompetencji- Szkolenia, Coaching, Doradztwo 

Agnieszka Scendo, Handel Detaliczny Agnieszka Scendo z siedzibą w Kielcach informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Nazwa oraz adres Wykonawcy  

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

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

 

telefon:    ………………………………………………… 

email:    .......................................................................... 

 

Usługa polegająca na przeprowadzeniu Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 100 uczestników projektu 

„Azymut na zmiany”. 

 

Nazwa usługi 

Cena jednostkowa za 

godzinę realizacji zajęć (w zł 

netto) x 400 h = Całkowita 

cena za usługę (w zł netto) 

Vat 23 % Cena jednostkowa za 

godzinę realizacji zajęć 

(w zł brutto) x 400 h = 

Całkowita cena za 

usługę (w zł brutto) 

 

Indywidualne poradnictwo 

psychologiczne 

 

 

   

 

 

 

Cena ofertowa obejmuje 100% kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego  

i europejskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości godzin realizacji zamówienia. 

 

 

                                                                                                          

……………………………………………………………………………….. 

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy                                                   



 

 

  

Załącznik nr 2  

 

 

………………………………….. 

 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielania zamówienia oświadczamy, że: 

 Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

 Posiadamy wiedzę i doświadczenie. 

 Dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym   wraz   z   osobami   zdolnymi  do wykonywania 

zamówienia. 

 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że wobec Wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się: 

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda to została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 4 lat przed wszczęciem 

postępowania, 

2. Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

3. Wykonawców, którzy zalegającą z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

 

……………………………….., dn…………….2018 r. 

 

 

…………………………………… 

 Podpisy/pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania 

Wnioskodawcy lub pełnomocni



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

…………………………………..  

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

 

Lp. Imię i nazwisko Doświadczenie 

kadry w 

miesiącach 

Opis posiadanych 

kwalifikacji 

Podstawa 

dysponowania 

osobą 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

……………………………., dn…………………….2018 r. 

 

 

 

……………………………………. 

 Podpis/pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania 

Wnioskodawcy lub pełnomocnik



 

 

 

 

Załącznik nr 4  

 

 

 

 

…………………………………..  

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wykonywanych usług 

w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie 

 

Lp. Rodzaj i zakres zamówienia Termin realizacji Nazwa zamawiającego 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

 

 

 

……………………………., dn…………………….2018 r. 

 

 

 

…………………………………….  

Podpis/pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania 

Wnioskodawcy lub pełnomocni



 

 

 

Załącznik nr 5 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

zgodna z Rozporządzeniem 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). 

 

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020”, jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego stanowiący 

Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z 

siedzibą  w al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

3) Administratorem       danych       osobowych        jest        Neuroclinic- Centrum Terapii i Rozwój Agnieszka Scendo, 

Szkolenia Kompetencji – szkolenia, Coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel Detaliczny Agnieszka Scendo z        

siedzibą   w Kielcach , os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce, NIP: 6572612552, adres e-mail: agnieszkacedro@wp.pl 

4) Przez Administratora został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

elektronicznie wysyłając informację pod adres e-mail: agnieszkacedro@wp.pl, lub adres prowadzenia działalności 

gospodarczej podany w punkcie 3. 

5) Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. 
 

6) Celem  przetwarzania  Państwa  danych  jest  rozpatrzenie  złożonej   przez  Państwa  oferty  świadczenia  usług   w 

postępowaniu „Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego” prowadzonym w trybie rozeznania rynku w 

ramach Projektu „Azymut na zmiany”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie. 

7) Podstawą  prawną  przetwarzania  Państwa  danych  będzie:  art.  6  ust.  1  lit.  b  Rozporządzenia  UE  2016/679  z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa 

żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego 

finansowania projektu wynikającego z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

mailto:agnieszkacedro@wp.pl
mailto:agnieszkacedro@wp.pl,


 

 

 

8) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania Neuroclinic- Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo Państwa dane nie będą przekazywane innym 

odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

9) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 

przez  który   Państwa   dane   osobowe   będą   przechowywane   przez   okres   wymagany   przepisami   prawa,   tj.  5 

lat od dnia zakończenia realizacji Projektu pn. „Azymut na zmiany”, współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020. 

10) W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

11) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 
 

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 
 

b) sprostowania danych, 
 

c) żądania  od   administratora   ograniczenia   przetwarzania  danych   osobowych   z  zastrzeżeniem  przypadków,   o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

12) Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu: 
 

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

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

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

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

13) Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

  

  

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

Podpis i pieczęć osoby, której dane osobowe są przetwarzane 



 

 

 

 

Załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

/data i podpis wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 



 

 
 

 

 


