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ZAPYT^NIE OFDRTOWE

v żwiązku z rcalizcją prcjeklu poslępowaniu o udrelenie zanówienia w opNiu o Aadę
koŃ!rencyjności określoną w wytycaych w zabesie kMlifikowalności Brdatkół w
Imeh EuDp€jstiego Fundugu Roeoju Regionalneso, Euopejs*iego Fuńduśzu
społecaego oraz Fundugu spójności na lao 2014,2020" n. sybór psycholoBa lub
p§ychotraPeuty do świadczenia uslug zwiąanych z łfkonyłanień piżeż Zmawiająccgo
Zdń v rmach projetu pn, ,,Ulłorćnie Dzieńnego Dońu opieki Medycacj w sycowic'
w r.i\acb osi Prioryielowe.ii 9 wlącżenie spolecae, Poddzial@ia: 9,] Dośęp do §tsokicj
jatośći uslug zdrówóhych konku$y bóryżontalne Regiomln.go Prceramu opcracyjnĘo
wojełódżła Dólnośląskiego na lata 20]4_2020 @awiający sklada apyleic ofcitow€ na

,wybór psy.bologl lDb pycholerlp€uty do śsi.d*nia udug B DżigDnym Domu
opi€ki Medy.zncj * sycołic".

Powiato*y zćsŃł sżpitali w olddicy oLenri.r, ł prżdż]eloiL:02l j,

PowialoPy ZsŃł szpit li

td,7l1767427
€-fu il| Fkr€lariafiaDbolsniq,Dl

Pośtępoweie toczy się o udzielenie mówienia w oPdciu o Zsdę kon}uEncyjności
ołrcśloną w ,,Wyiychych w załresie kwalii]kowalności sldalłów w 6ńach
Empcjskiego Fundusz! Rozwoju Regionllnego, Euopejskiego Funduszu spoląmego
orż runduszu spójności na lala 2014 2020" MińŃeNlła Inła§tfuktury i Rozłoju
Pośępowanie niejestpowadanc wopmiu o prrcpisy Ustawy zdnia ll Wźcśnia2019
r. Pra§o ,mówień publicayń (Dz. u. z2019 poz 2019 re n.).

o3ólna chfuatt rystyka prcjeklu, w @ach którego iealiżowdy będżie t-idniol
anówienia objęty niniejsżyn aPytmicn ofcnołym] Zmawiający w rmach osi
PrioĄł€towcj: 9 vłącZnie stoIecżne, DzidMia: 9,] Dostęp do ł}sokiej jlkości usłu8
zdrcwotnycb, Rceionalneeo Pógrmu oFracyjnego Wojeqódżwa Dolnośląskieso na
ll1! 20]4_2020, realiaie proiok pn, ,,Ulworzni€ Dżieńnego Dóńu opjeki Medycżej



(DDonr) w §y@wie" (dr]ej j9ko 
"poj.[t), celm prcjellu jesi ięksaić

doĘpnośłiłyśoki.j jdkóści Usług zdswo§lych dla osób niesmodżi€lny.h, ł §t ośób
§lmzych z r€i€nu poMaiu oleśnickiego popftz utmrcd€ 20 miejsc
,deinsiyi,rcjomliżowej opieki Md cobmi żldlyni i fu^ój śyst€nu świad@ń
zdmwotny€h db 320 P j.nlów DDoM w sycowiry l.t&h 2020-2023.

4. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓIł,IEMA
4,l,ŃaM i łod lEdńioiu móqidit olcślonć w€ w§Ńlnym słoMiku zmówień

(cPv)] Kod cPvl 85000000_9_ !śługi w za*Esi€ zdlowi! i opieti §połecóej
4-2, okrcs świadc@ia u§!gi: l listopad 202l i, 3l ńaj 2023 !,

4.3,Miejs M]i@ji @ówienia:Wjwódżwo dolnośląskje, misto sycóĘ ul,
oLśnicka 25, 56_500 syów,

4.4,P@dńiol @ówimia j€ś świadcaie usług pśycholo8! lub psycboltmFuly na
mcz ucrcstników prcjettu (niesżkańców posiału ol€śnicki.8o) z uk su
mpeia d.instyiucjonali2cji opieki nad o$bmi Bkż\!fri, popw fu^ó:
Blt€nutyMy€h fom oPieki nad osobmi polrabującyni wspNia w codżi€myń
fu.kcjo.owmiu ij, dla 320 Pa€j€niów DDoM w §y@wie, ktć,rc ob€jnują w

- lerapia aję.ioM, artetmpią ńużykotćrapiĄ
_ ujęciq ruchowe, lenpia lońLcm,
_ l4nnik popiaBy pmię.i i imycn ńbkcji poewzych.
- psycholerapią
. ałtywiewie podopiecey.Ę
_ prcMdftnie dokWdt .ji dolycą€j alą €j leBPii p§ycholo8icbej,

4,5, Śrcdnia nisięcła liczba godzin psychologą lub pśychdeńpeuty w DDoM w
§y@wie w okrsie od daiy aweia mowy do dni! 31,05,2023r, io: !0
godzin/niBĘc pwz 20 ni*ię.y, ptzy cłlń ilość dżieM nie ńoż Pżkruać
dwóch, J€sl to @adnione możliwościmi w żłmi€ ak§Mości fiżychej
ucesbików prcjektu i ich pe@pcji.

4,6. aErłtrjł.y rlnĘĄ .by ś*i.d@ni€ uJlug p@ p9ycnobgt hb
ply.bol.r.p.utf odb}ł.lo 3Ę Ńdzi.Mie w dni powdni€! od pobiedżitlku do

4,7, lnfomacle dodltłoMdotyczqtr p*dniofu zMosienia:
4,7.l,sćzegółore leminy łlkonmia ugugi (h@onogm, ple świadcznych Błue)

będzie każdoramm uslalmy pfuz z@wiając€eo.
4,7.2,zmawiający źKada §}hór l Psycholo8a lub lsychoteńpeuty dla DDoM_u w

4,8, żalldniąie m podsraM. uńoły c}ryilnGpraM.j od dnia 1 listop6da 202] r, do dnia
3l naja 2023 t,

4,9, zmawiajqoy nic lizMduje noriwści 3klad&ia ofćn ozęśoio*7oh.
4.10, w lmch mówi.nia ni. na nożljvoś.i skladmia of.rt weieloł]ch.

!;r.,**x,, 8 BPł§,I

FP!o! !oF6ł!q!lv!j!Ń! lv
j [! Dr+!]łci{h [!reFFłtlo l
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Zmawiający 

^tże8a 
sbie pmwo in8ercwmia w Pż€bieg realiacji mówi€nia m

k5żdym jelo eiapie i złłasmia za,nrcżŁ^ orŁ sugestii, do slosowania kiórycn
wyłofu vca ieś znbowitay,

4,12,\łyna8rcdrenie zaPoponow c pmz wykonawce ma cneałt r ryczało*y i
obcjńujc wszyśkic kosżty iąae ż €alidją pżedńiotu żmółknia

4,l ],Inńe hlolne w&uóki dówjenia:
a) vykonlwca będzie mbowiązmy do omakovmia wszysikich dokunrenóu

dotycących rcaIiżowej uslu8i, przkażyweych Zamwiają€nu
(ń.huńkifaktury, kańy pdcy), zgodnie z lklulnić obowiąż4jącyni żĄadmi
PodĘcmika Mioskodawcy i beneficjenta pDgImóW polityki sŃnoś.i 2014
2020 ł z.lłresie infomacji i prcnocji]

b) wykonawcą nie moż być osoba Ztrudnioną w nrstytucji Wćstnicz4cej ł
rcalizcji Po Goamie się !Z Po lub inslylEję, do klórcj Iz Po delegowll!
/żn6ia zriąz^ne z aządaniem Po) na pod§kwie stosunku pńćy chyba, ź. nie
acnodzi konnitt intercsów lub podwójne fiómśowmie (4odnie z wylycaymi y
załrcsie kwalińkowalności Wyda&óR w rmach Duopejskiego Funduzu Roaoju
Regionalne8o. Europ€jskiego lunduszu spolecaego ole Fńdusa sŃności na
lal!20]4_2020)l

c) wykonawca bbowiąay jest do predsllwiania znnawiającdu nieśĘcbycb
kart pncy z łlkonyweia powiemnych nu zadań oiż pź€dłożenia pawidlo@
wypeł.ionycb drukóW. polwisdajqcych pizeprowadzenie wspa(ia dla osób

objętych usłusmi w leminie do 5 dnia lobocrego każdego ńiesiąca 2a niesiąc

d) Zapłaia wynagod@nia a slkonyvmic przdmioiumówienia mslępowaó
będzie, co niesiąc. w rcminie ]0 dni od dnia otrzymmia przez zanawiająego
pravidlowo wyśawioóego racńukdfattury vAT, na podst.wic przcdsiawionych
pićz \łykonawcę ńiesięcaycb tan pńcy z ł}konywfuia powielzonycn hu
adŃ, T€min aplaly nożE byó rydłużony, w pźypadku nie ofzyńfuia plzez
Zmawiającego 1r szy ż Insiyiucji Po§ednicącej Rąionalnego Prc8mu
op€iacyjneeo wojewódrw. Dolnośląski€go, a iałźe w Pżypadku ni€
predlożenia prż€Ż Wykoóawcę prawidlowo łlpe]nioóych druków, ż i.eo iytulu
lie należq qil w)\onJs.) żd F nd.elłi/" 

^lolę,

5.WARUNKI UDZIAŁU w Po§TĘPowANIU
o rcaliucję mówienia nogą ubieg!ć §ię ośoby nzyche / podmióty prowadząe
dzialalnośó eospodeczc osoby p€Md jedóosiki org@iacyjńe nicposiadającc osobowości
pEMej, kórc posiadają niezbędią wiedzę idoświadcenie do s}lrofuia @ówieóia lub
dysponują osobmi spetniającyni łlmaglnia ołrcślone w niniejszym apyuniu] a B

4o ł4€ńu ó+6łr+0 Wo]e!óeił
fufuF]!l ej! cńłh[!rcFj!l ąofuid64 śpd4ń40
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vygyw ofer.nt któ,y Zof€rowEl Mjniż§zą enę,

9. oDRzUcENIE oFERTY I WYKLUCZENIE \łryKoNAwcY
9. t.odraceni! podlegają of€ity:

a) ni€końpldą .i€c?lelne lub niepodpi§sc,
b) 

'ożon9 
po rcmjnje lub L1óF ł!łynęł po &minie,

c) st nowiące czyn nieEzciwej koŃućn ji w omimiu p*pisów o a]cdiu
nieucTiwej koikuEn€ji,

d) ZM€Ejąa Eżąco niską @nę w stosuŃu do Pżćdniofu mówienia,
e) niesp€łniające wymaeń Bkafuy.h ł ogłośdiu,

9,2, z postępowaia ł!Łuc@ne są podnioly. któć są poMąZne osoho*o lub kapilałoM
z z.mBwiającym. lub o$hmi upowornionyńi dó eiąsfui! bhołiązn w inieniu
Zmwiająeeo, lub osobni łykonującymi w inińiu zmMają.ego czymoś.i

iązm€ z prżygoiowaim i pEpoładćnien procedury łybon wykobawcy, w
%resólności popź€z:

a) ucżstnicEni€ w spćł€ jaro wsŃlnik spółki cyailnej lub sŃŁj osobowi

lo,.]JJ n./oś_1" \le.l,c,.Vd|]:r.je, on,s oc/en,. lo s)\o1"lia

Bl8.oł§i
l---:::---l.,,.l
|,,.I

zmówienia, tj. olena nuśi Ęelni!ć poni^Z mininalne *tmaBmia:
5.l,l.Posiadaćtwalilikacjedó*}konyw ia Zwodu pśycholoca lub p§ycholelap€ury.

5. ] ,2,PosiAdać doświddczenie W pracy z osobmi ś4zymi, choiyni (do dośŃadczenia
poza Ztrudnicnien na pod§lawie unoły ó p6cę alicza się trlłońywMie uśłus
W oparciu o umoł, crwilnopraMe, odbyte staż., pnktyki o@ wolonlłiar.

5.],3.Posiadać doświadcEnie w realizcji m,iń, uslug p6cy psychologa lub
pśychoterapeury

6. UDżiAŁ PoDwYKoNAwców:
Zanaui.jąc) 1icdópuq,DLdl JL'odv)Lonas.ows reali4c] Żffovier,,

?. TERMIN WYKoNANIA ZAMóWIENIA|
Temin realizcji zanówicnia: od nońenlu ałatia umołf do dnia ]1,05,202] i w
syturcji pojawienia się pmblmóW zwiążlnych z EaIiZcją proJ€klu zwiąmych ż
covlD_l9 udu3i psycholo8a lub pslcho€6peuty mogą Dśać zawieszone. *ydlużone

8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAŻ INFORMACJE NA TDMAT WAG
PUNKTOIIYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO
Po§zczDGóLNYcH KRYTEiUóW oci]NY oFERT:

] (.:r 17. l]J(/j In\:.l.!rir\llrLłl ,]

s fu ĘBn! opfl 4!mF uo]Pqoł,!
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b) posiadaie co mjmi€j l0 % ldżidół lub .lcjl
c) pełnioie fun}cji członk oĘfuu nadaD*go lub dż9dającego, prcluMą

d) p@st Peie w eiąztu mtż€ńsłjm, w §losunku pokąi@st§ż lub
powńowlotya w linii proslej, pokewióstM diu8i.go śopnia luh powimł&twa
dngie8o stopnj. w linii b@.j lub w 9t@untu pźFloebienia, opi€ki lub kuat li,

9.]. z pośępowió wyklu.a śię ponadto:

A, 'wyko.awę ĘąĘgo $obą izycaą k|ór9go pr.womocnie sk@o a

a) o któryń nowa w !ń, 165ą et 181_188. ań, l89ą et 2l8,22l, 
^.L 

x2a-230ą 6ń,
250ą an. 258lub alt, 2?0_309ubły z dni! ó oztwa 1997 i Kodćkś kmy (DŁ
v, 22016 l. poL ll37, z p6źl, n) lub art, 46lub an. 48uśia*! ż dnia ż5 .xMa
2010 f; o sporcie (De U. ż 20l6l, poL 116,1170 i l|1| §w 22017 r. !,z.60 i
l05l),

b) o ch&akteż l€rcrystycayn. o kórym moM w .rt, l15 § 20siał' ż dnia 6
cćMa l997i, Kodelśkmy,

d) o któryń now w et, 9,1ub .rt, l0 uslasy ż rlnia 15 *N@ 2012 r, o skutłach
połifui. łykodrafuia Pdcy cudzozień@ń pżb/Mjącyn wbrcw !@pisom óa
t .rtorim Rż€czypospolilej Pohkej (D. U, poz, ?69);

B, vykoMłcą jćżćli uradując.go .złon]d jćgo orgmu żaz&żajwEo l|b
Mnerc&go, wśŃlnik śpółki w spólcć jaM€j lub partneśkgj albo
komplm.niriBa w spćłe konmd}łowej lub kommdytowo_akcyjnej lub

Flku.nlg pnwonmie §k.2@ a pżĘpstwo, o kórym noła w PL1 A,
c, wykoMwĘ, który nanaąl obowiązłi dotycące platności podalków, oń1 lub

s[adćl na ubezp,eczda spol(ae lub żdŃmlne,
9,4, D€cyda zaMwigjąc8o o odrruaiu of.ny 

'lub 
Pyklu*niu wykoDMy j61

derzją ostatcca4, z §fułu odrzu€aia ofeny i,4!b ł!Łrcaig wykomłcy,
Fychologa lub psycholeBp.uł nie przy§Iu8ują żdne NZZnia Wbe

r0. R^ŻĄco NI§K^ CENA.

'eżeli 
efŃłma eM lub tosź,lub ich islo§E części słladow, *rdają się EĄco niskje

w slosuntu do Pźdmiofu zmółidia i budą Bąlpliwości mwi.jąc.go @ do
nożliwości vykoMiqPrż€dmiofu mówjoia z8odni. z uamageimi olGślonymi ptu
amwiająego lub vynitająoymi z oĘbnych P@PióĘ w uzgólnoś.i jst niższ o
30yo od wartoś.i mówiąi5 (loMęksmnej o Podatek od tołdów i Usług) lub śrcdniej
ajytn€lycaej .en szystlrich złożonych of.ń, z.mgwiającf moż móoić §ię o udzieląie
B}jaśni€ń, w §n żoż.nie dowodów, dorycżącyó ćlm€itów ofe y Mjących $!Łw m
łfskość cąy, w szrcgólności w akĘi€|

*q fu ąBn! oPg4riqoWoiełódnł
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oseądnoś.i mdody *ykonfuia fuółimą *!b@ych rcNiąźn, §yj$kowo
śpIżyjają.ych wmŃów *rkonywi. mówienia doslęFych dla łykoMwcy, kosźów
pr&y, lrtóryob wa.tość przyjęla do ustal.oia @ny nie moż być niżM od hinimalnego
łynąlodż9nia a p@ę albo ninina]n€j girwki 8odżnowej, Btalony.h na podśtlwie
p*piśów ubPy z dnia 10 Pazdrmika 2002 l. o ninima]nyn wynagrcddiu Z pra€ę
(lż, u. z 20|5 L póż,2008 @ż2016 l. póL 1265, z ŃŻn.).
oboyią*k wylraią ż€ ofeńa ni€ aMen ąą@ niskiej cmy. spoczyw m wykomvcy.
w pźypadku gdy ofdia łikonawy budzi WtpliMści z@łiajqcćgo co do Eąo niskiej
cmy. z5naMający wzyw wykonawę do łrj.śnień, Zmwiający odrzuca ofenę
wyko.awcy, kóry nie żożyl Ęjaśbień lub jeżeli óko'l@ ocóa łyjaśnjeń W z
doskMnyni dówodmi potwiqdz4 że óf.n^ żz§@ l'Źqco nisk4 cenę w śosoku do

l I.TERI\łIN zwIAzANIA oFERTĄ TERMIN I MIBI§CE §KŁADANIA oiERT

l1,1, ofeńy. wg, woru st nowiące8o załąchit do niniejśćgo apytani5 ófćńoM8o,
należy składać osobiście, pocźą w fomi€ pism€j (d€cydujć d.la ł!b/m) m adĘ
zeawiającego| ul, Amii rsjorej 1,56400 oleśnicalub pocą €l€ktmńczą @
adre9 e_@ilI skdariat@Dzslesnica.ol.

i1,2, of€ńa PoMM być doręc,o@ w amknjęlej kop@ie ż..wybór psychólosa lub
psychoi@p9uty, do świadcenia usług w Dżimyn Dońu opi€ki M€dycnej w
§y@wie". w przypadku skład@ia ofeńy db8q elektronicaq poByż§zy dopiset
nalea wśtaać v §tule wiadomoś.i,

l ] ,3, oferra W z zalącaikmi powima Ęć p.dpiw p@ż wykomMą 'w p.zypadku
skladeia of€rry dftgą .Iellronichą naleł pź€śłać *śtmow&€ dokmmty,
podPism€ prćz wykomw.i

l ] ,4, ofenę nal€ł śPórżądzić wjęzylo polskim-
l],5, Tefuin złożnia of€rty: do ói.26, ] 0,202lr,,
l ] ,ó, ofeńy żłożon. po teminić śkład ia ofeń nie Ędą m?łaĘw@ i askną żstó.one

l1.7, wykonaMa pobslaF iqmy otĘ pftż okĘś 14 dni.
l1.8, oferb powiM bslać złoż.M B Fomulaa olelty @nos€j st&owiącym zalączit

fu l do nini€j§re8o Zpylfuia,

Do fomul.a ofertv cenowei nal€żv óMi.ż 2,1acłć|
l, Życiorys Zwodó*y (c9 M& z podpisą Klaualą iDlomeyjĘ o ochrcnie

d6ych ośobowycb stanowiący z5łącbit m 2 do niniejstgo apytania,
2, oświad.enie ofee a vykomwcy dotycż4@ lośiadfućgo dośńad*nia

zwodowego w obśz!ft psy.hólogą lub psychoteapeuly , zalącaik fu 3 do
nini€isżgó aDyrania,
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ośłiadcrcnie o brału powĘzm osobos}ch lub kapitalo$}ch o@ brału
Nykluczćnia z poslęŃlania Zalącbik nr 4 do ninicjsz8o Zpytania,
Kopie dokun€nlów poświadcających B}kszlalc.nie i twalifikacjc (ukończone

ku6y i szkoleoią t&eócie i moł) poświadczające posiadane doświadczenić
źwodowc) pówimy być dołączonc do zalącmika Nr 3,

Kopie odphu z KRs, CEIDG lun iineco rejaśru orź im€ dokmenty
potwierdając€ nożliwośó świadczeniB usłus psychologą psycholerapeuly na

podśałie PKD wykonawcy będącego pr2edsiębiorcą (ieśli dotyczy) pow'nny byó

dolączone do Zalącaika Nr 2.

Zmawiający nG ponosi odpowiedzialności a asubienie lub otqatie oiady v
prżypadku ni€ oaakowania lub ni€ opieczętowlni! ofeńy ?aodnie ż wymgeimi
ninieiszego aDytani! ofeńowgo,

l2.oPls sPo§oBU PRzYcoTowl,wANIA oFERT
l2,1 , oielty fuleł śkładać|

b) pooźą w fomie pisnnej (decyduje daia s!łym) m adres zmawigją@go.
o) pocaą elektronichą na adrę9 e_nrl zmawiające3o,

l2.2, olenę naleł sporądzić W języku polskim,

l2.3, oiińa Me z atącnikmi povinna byś podpism prM wykomMę (w pląpadlru
sklad i! oferty drcgą elektonicaq ńaleźy peslać Zst owe dokmenty.
podpigne Fżz wykonlwę),

l2,4, wsąslkie kopie alącene do oferly powimy być o^Mne ,,za zgodaóść z
oryginał€m",uwielŃ daĘ i podpiś ofeienta. Dopugca 9ię nożliwość slosowmia
Nofu,Za zgodno& z orygina]em od r slr,,,, do fu śtL,,,", oferla lowinna
awierać datę spoźqdżenia oiM cłtelny podpis of€r€nia,

]2,5. Złożona oferta wini! ałieDć co najnńie.i:

a) łypelnioóy lomuldz ofenowy Zaląchit nr l ;

h) zAląchiki ft 2, zżlą.^ik t ] oraz Załącaik fu 4,

r3, oPt§ §PosoBU oBLlczANlA cENY
l],1, zaofeloN a cenajeś eną rycaltołq i musi awierać wszllłie kosży *ykonawcy

żwiąee z prawidłową i vłaścivą Mliźcją przedniotu mówi€nią przy
Atósowmiu obowiązująćych nomj z uwzględnieni€n €wentualn*o ryzyka
*ynikającego 2 okolicaoś.i, kiórych ni€ nożm bylopź€widzieć w chwili skladlnia

l3,2, Zm5wiający będzi€ brał pod um8ę cenę bruno u łykonmie pmdniotu ni.iejsćgo

l].3, ceńę deklduje się m fomulda ofeńy, zgodnie z *amageiani zdaviającego
okr.śloóymi w fomulazu ofeńosyn, Na potźeby oblicrenia cdy ofedowej należy
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pódać cóę a l sodzinę świadceóia usług

łojdll! 4ł }wcm hRegioNN

14. oripJśLEN,IE WARUNKóW I§ToTNYC ziflAN rrMowY
l4,1, v pzyladłu aiśtnioia śytuŃji eiązn€j z polE€Ę dokoneia sbsoMych hio

w movie w celu wlŃciwj raliacji Mówićnia public@go 6tfuga się
moriłość dokomia nini.jszych mid ł dródre ok§u do Moq1, zalśeś ni

a) hmonogmu Ealiż.ji Mo§y,
b) ost t caej iloś.i godżiń do ftqlimweią
o osta&.a€j ilości ucż€śtników,
d) nie *Fikających ż powkchni€ obowiqzją@eo prAM i^ub łrlycbych z
z,kE§u M]i@ji pojektu.

l§ INFoRMACJE DoDATKołaE
l5,1, cm hui być qyraaom ł złótych Polskich, z dotładrcścią do dłóch hiEsc po

ls.2. z^Ni^je! AśteE1 ż. nie Prewiduj9 uupćłnieia i łyjośnieia lreści
dotum€niów składdych prp PykoMłcóu

l5.3, Do uŃM lemifu śklqdmia ofeń zmawiajqcy 
^tr*sa 

sobi€ Pmło mimy Iub
uapćhienia tEści nini.j*go apy&nia ofeltowĘo, w t j srt@ji zmałiający
u*rtEą że rffiin składdia of€ mstanie p@dbżony o c3 ni€Ądny do
s!rcwadeiia miM w of€rlacb, jeżeli Fst to konieae z lwąi na ?ałtś
*lro*źdónych ai&,

l§.a, zmawiający żstfuga sobie pńrc do poplawienia w l.kście przysłanej olerty
@zywistych onyłet pis$kioh lub rachu.}oł}ch, ni.eł@oi€ awiadMiaiąc o tyn
dare8o wyto@wę.

l5,5, żmwiający p@ńduj. ł!Ę umołną w łysokoś.i l00e/0 lq@ego wynąFdznia
lłykonav§y w prłTadku nie rłestr*eaia pwż vykoMłcę api§ów
wytycaych v ulGsiek§źljfikowlnoś.i łydatlów w fuh Eurcpejskieeo
Fudsa Roeoju R€8iono]nego,Ewp€jśkiego Fundum §połąaego ofu
FMdBe spójnoś.ina lat 2014_2020.

15,6, zmawiający pźćMduje kd§ moMą w ły$kości 30% łą.ne8o vyM8rcdzenia
wykomwcy w pżyPadku bE}u nożliwoś.i €dżovaia mo*1 na scz
zMgwiające8o w s,rfagdej iloś.i sodzin dla łlnagdśj jloś.i Ez§lników,

l5,7, z€mawiający prBiduj€ kaĘ moMą w qysokoś.i 15% §Bnoś€i mówienia u
każy prłladek óie n kon)avuia Fez wytomwcę moł' w sposób z8odny żjej
postanoMeni@i oie bćahołmia należytej s&lmości w szrcgólności
nidwględnimia dodatłołrch łlnagaizeawiającego żgłsAych pod%
fuŃcjoiowdiq zslitoś.i m.rytoryca€j islosb! świadcaia usług.Kd! moż
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bsrŃ ńniejsb@ pfuż zŹ!.Niają@go ł ależlości od wa8i rchybimi. prł

l5,8, zuawiajqcy PrreMduje l€Ę moMą w Pysokoś.i ]5 % łącnego wyn grodzeóia

vykomwcy a k żly prłTadek rcóli@Wie pt@ Wykomwcę MoBy ni€z8oóie
z hamolo8Ńen Z.kcePtoMym Pro vykomwę i ZMłiajqcego, KM ńoże
@slŃ M\.]sbM wez Z^awiają.e8o w al.ż!oś.i od wąi Nhybimia prł

t5,9, z&ndwidją.y 
^1żć8t 

sobić pidwo do tlochod*nia odgkodowia do łysokoś.i
f.klycaych ślJat, jałi€ poniód z.nawiający m skutck działanig lub aiechbia
wykomwy orM pokrycia wszlkjch kosztów poń€sionych pr@ zMawiająca8o w
eiąz}u z niePr5Mdło*am śMqdcredićń u9ług pśycholog. lub psychoierapeury.

15,l0, zmawiający z6Ezegq sobie możIiŃść niedł@aćgo odsą)i9nia od Mowy pżz
zMawiając.go w plzypqdku powah€so nM*niA preu vytomwcę waruntół
podpi§mej MoPy, w rym m.in, śtwiddenia |ffiż zeNi^ją.ąo mi&ł,
opóźlimią skm i. ułu8i ć5lieji padmiotu Mo*! niezgodnje z
ptrdslaMeym pżz z.ńawiającego hmono8reen o@ nieuw4lędnieia
dod5lkoł?ch ły €9n zmaqiają.ego żgIdeych Podcuffialieji usfug,
pŃgmu, awanoś.i merytorycaej i 9posob! ich pówadaią uzMia bądź
kwśiorc]mió p@z lff§rucję Pośr€dnicą€ą pos-ćgólnych Ędaików

iąfuych ż realiźcją Pbjel(tu, w iym adan Ędź ich człści z njekPElifikowee z
uwgi m Ńhybićnia \łykoMwy w nałcie rca]iejip2ldniotu moB},

15,10, vykonawca §tład4ą. ofeajednocżśnie ebowiążuje się do| ,elelnej i temimwj,
z8o.tn€j z łymo8Mi Pmjettć,*rńi ńdieji p@dniolu MoPy, w tym
pmwdz€nia dokMenta€ji, w *żgólnoś.i dokmątacji spnwozdałc4j
(dokmta.ja spmwozdawcź śtłada się m,in. z pótokołóu fałtu!
vATłenunkóĘ lom aźy Bylomia uslu8, iĘ,),

l5,1l,wykonawca pozost Wi! w okEsi€ regli4ji przedmiofi] żpy,t&ia ofeitowego w

Fłnej dyspozycyjnoś.i zmwiająEgo rezmi €j, jilo:
a) rcali4ja Pź€dniofu zanówińi! w niej$u i c^i€ ś.iślć ołtślonyń !Eż

zqmawiajq@go,
b) pBMdłoWj i efeĘM.j Hliaji powi%nych zadŃ w olftsie trsmia Moły,
c) comie§ięcbeBo pźckazywi. dokm.nlrcji sprawozdawzj z Pykomych

&iałń w lelDinie do 5 dni rcbocącb po 4końcżeniu k rdego nieśiącą
d) infomomia u.*slnitów, że 9rcjett j6t Ąąaliawy * iamcn Re8ionalne8o

Prcgmu ope@yjne8o województwa Dolnoślą5kiego na lal! 2014_2020
wsńłfifuWgo Z śódków Unii Ewpejskiej w iMa.h EŃp.jskićeo
Fudsa społem€go,

15.12, zM5wiajqcy Ąlźga sobi€ prawo do uieważlimi! niniejsrcgo pctpoweil h€z
pod.wmja przycąny, m k żdyn j€8o €t pie, ź do monofu łybon sakonawy,
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Zmawiający powiadomi niezNlocznie o ł}nikacb n^tzygnięcia
ysąśkich łlkonawców, którzy ubiesali się o udzic lcnić ,amówi€nia,
żamaqiający ż.śtżega, ż€ Wykonawcy mogą żadaw.ć pytania naipóźniei

P5źtź.ń kn20ż\ I. na ad€s e_fuil:a nastcma}@lzsoleśnica,pl
15.15, z.mawiający udzieli ódpowićdzi m adm€ py&nia w teńinić do dnia 2 lislopad

2021r.
l5.] 6. osobą upowżio.ą do konlakóv ż vyl@escmi j61 Pei Ama Msleinał.

16, RoDo
1, wykonawą wd&2a i stośuj€ adćkwatne śódki lechnice i oĘdi@yiną w €du

Zp€Mi€nia stopnia bąpiŃeńsiw! odpowienni.8o do ryzrl€ nMaia Pnw lub
wolnoś.i osób fizychych. któ'tch des osbow są pr&tłdfu m Podstawie
Uhołt, w tyń apeMiająće możliwość cĘłego aFMieni. poufności,
inląialności, doslępnoś.i i odpońoś.i gysl€mów shrącyó do pż.tw!@ia dmy€h
osobonfch ore Usług p@lsĄlaia o@ żpeMjająft fużliwość śłbkiego
plłqń@nia do§lęP.ości dmych o$bołych i dośĘu do nich w @ie in ydofu
fi zycae8o lub 1*Łuica€go.

2, zamwiający infomuje. ż żgoddić z mzporżąd@i.n Pelmentu EmP€j§ti.go i
Rady (UE) 20161679 zdni! 27 l§i€§ia 2016 r, w spr6wi. ochrcny ośób fizycaych w
Niązłu żplźtw!fuiem d&ycn osobowyó i P spńwie swobodn 80 lEprw
ukich dfuych oe Uchylenia drtłty$ry 95/4ó^ E (o8ólne rczpoźądzenie o @hrcni€
dfuych) (Dz,Uź, UE L l 19 z 04,05.2016, sr, l ), dalej RoDo:

PoMabły zespćł szpilali w oleśnicy
ul. Afuii (Fjowej 1,56_400ol€śni€
NIP:9l] l8410?5, REGoN: 932966540
e,ńail: sekrctariat@paol*nica.pl
nbtlrcbfo.n 717767427,
Pmi/PM dme osobowe pźetBEae Ęą na podstawie art, 6 uś, 1 lit, c RoDo w
oelu eiąaym ż póśtępólfui.n o udzieleni. mówi.nia m iFyóologa lub
psychottrap.uĘ dla 20 niej$ zd€ins§,tucjonalizow@j opieki Md o$bani zźleżnyni
i rcłój sysimu świadceń zdomtrycn dk 320 pd.jęntó* DDoM w sycowi€ w
laleh 2o2o_HlircWego przeż ZM.wiająego w rmach R€gionalnego Prcsmu
op€Bcyjne8o woj.wódzlwa Dolnośląśkiego .d l.t 20l+2020 (apyimie ofćltow z
dn.07.10,2020 r Prcwadzonym w la]@h Aady koi}Encyjnoś.i).
_ odbioMi P i,ĘM dmycn o$bołlch Ędq o$by lub podnioiy, ttórym
udosięFiońa bst&ie dokmentacja po§lęPowfu ia,

_ lmi/Pma dee o$boł€ Ędą pź€choB7w@ do mon.ntu żkońcaia E5]iruji i
rcżia€nia pmFkfu i @tnięcia i ozliElia Resionaln go Prcgimu oleiEcyinelo
wojewódżtwa Dolnośląśkiego .a lzr^ 2014-2020 ofu zakoicrcnia ok@su t *!łości

l.Lnr lirrin l | ]'] ]
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db !rejekfu i okr€su atlhjwiz.cyjn€go, w zalehoś.i od lego, tńra ż §,ch dat ir§ląpi

- obowiązek podoia prez Peią?aa deych osoboPych b.zpośEdt io Pmi/Poa
dołczących jest vymogimołEślonyn Ę,tycaych w Złmi€ tłalifikołElności
łtda&ów w lmach E@p€jskig8o Fudum RoMju R.8ionalne8o,
Ęuopejskieeo FuldBa §poł@aego o@ Fudu4 §pójnoś.i @ lata 201+2020
łidfrych na podsrawie.n.5 u8l. 1 Pk 5 Usiały z dnia 1l lipca 2014 r, o Z§.drch
Mlieji prcclmów w 

^łśie 
polityld sŃjnoś.i fifu$Wych w pdsFklyBi€

fimw.j 2014_2020 (Łw, Ustała wdreżliowB), iąayn z udzid€n w
poslępoMiu o udzielmi. @Ówienia,

- w odli€sieniu do Pmi/P@ deych o$bo}rchde.yzje nie bdą Podejnowee w
sposób automatyewey, sto$weie do an. 22 RoDo,

_ na podslawi. .ń, 15 RoDo Pnwo dosĘpu do deych osobołyoh Pfui/P@

- na podśtawić art, ] 6 RoDo p6wo do sprc9loweia Pmi/Pm dmych osobowyoh
l(łrŃnieiią śkorzyslfui. z pńM do sp@stomia ni€ moż sku*owć diaĘ
łynikupostępowi@ udzićlóiś mówi.oa di ni.n4 post nołj.ń mo*y ofu
!i€ może nNsZć inte8tEhości pfutokołu o@j€go ułącaikóv)
m pod§lawi. an. lE RoDo pram ądmiq od qdminist atoia og6i.eió
p@twalaia deyó osoboByó z Blrzżeniem przypadkó[ o któlych ńow6 w
an- 18 ugl,2 RoDo1.
'1(w},jŃniaie: pEło do o8mi@ia prrctwalzaia nim 6tosowj. w
odniesieniu do Pżoho$lN ią w celu ZFMimi! lrożyśtadia k śrcdków
ociMy pnmej lub w @lu ocI@ny pnwj moĘ fizyca€j lub piaM€j, lub z
UMgi m Pah. vualędy inleiHu publicm.8o Unii Empejsłj€j lub p€NtsE

pi.W do Misienia śt§gi do PEesa Ul4du o.hrcny Dmych o$boslcn, 8dy
uza Pmi,Ęm, ż€ pżtł.@ie d ych osobołyćh tmi,Ęfu .lotycących nalrM

xnie pźysługuje Pdi/PEu:
w niązłu z gń. 17 Ugt, 3 lit, h, d lub € RoDo pEM do Nnię.fu dMych

ptaw do piaosenia deych o$botvych, o kórym now. w an. 20 RoDo;m
p.dstawi. ań,2l RoDo FnW §p@ciu, Wbec prćtwafui5 dmych osbowych,
gdyż podslawą pr6Mą pfutwllai. PeiPM deych o$bo}ych je$ an. ó Bt l
lii. c RoDo.

zAŁĄczNlKl:
1) zal, Nr l, Fomulaz ofeńy .@owj,



2) zal, Nr 2, Życiolys awodovy (cv).
3) Zal, Nr 3, oświ.dcmie łlkomłcy o zrłĘsi€ doświ.tlcznia w ob9zaft psycholosa,

4) &ł, Nr 4. oświBd€Znie o bialu powiążln ośoboPych lub kapitałołych i brału Podslaw

5) zal. N,5, wńr Movy.

8] 8.X'§{

3o łąBn! oFGryjiqo wo]P9óel!


