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ZAPYTANIE OFERTOWE
o ruddę
z €aliacją piojektu postępoweiu o udżielenie @ówienia w oparciu
w
^iązku
w
koiruFńcyjności okcślonąv Wylyodych w żk€sie twalifikówalności !\x,da&ów
rmacl iuropejskiego Fundugu Roeoju Regionalnego. EuoPejstiego lunduszu
psychologa lub
spotrcaego oru Fuduszu §pójności na lata 20l4_2o2o" ,a *!bor
psyctotenpeuty ao swiaao*;a uslug diązeych z Wykonywmien pirez zmawiają'g3o
2;ai ł @rch pŃjekfu pn, 'Uiwoićni€ Dziemego Dońu opieki Medycd€j w s'cowie"
y Imach osi r;oiytetowej: 9 włącćni€ społeche, Poddzńłeia: 9,3 Dostęp do {y$kiej
opelaśinetso
ialo.c, Usłut dlotohyc'1 - \ontul"y hoqenl.|ne Regionaln(go Prcclańu

łojewódżWa Dolnośląskie8ó na lata 2ol4_2o2o m5wiojący składa apyldic ofeńowc na
psycbologr lub Fychoier.neuty do śBiadc*ni, ushg w Dlienly Dobu
"wlbór
opigki Mqlye.€j { §ycołió".

Powiatowy z€spól

e

szpiiali

nail: sekrenriataDzJolesnia,Dl

mówienia ł oparciu ó asadę konkuEncyjności
o*rci'toną * ..wyry"ayct w aliesie kłalifikowalności*yda&ów w rm&h
Euopejskiego Fundusn Rożwoju Regionalnego. Euopejskie8o Fundugu spoIecb4o
op lŃusn spójności m lab 2oL4_2o2o" Ministeniwa lnfrastruktury i Roaoju,
Poslępowie ńie j6t powadane w opaEiu o prapisy UsliNy z dnia l L sześóia 2019

2, Postępowmie ioczy sję o udzielenic

L

]

Piawo ańówień public^y.h (Dz. u, z 2al9 poz.2019

E m),

ogólna chdakterystyka pŃjgkiu, w @ach kórcgo Ellizow y będzie prz,dniol
z ówicnia objęly niniejszrń zpyi.ni€n ofe,1o$!m: z@awiający w lmlch osi
jakości usług
Pioryletowei: 9 włącrenie społecme. Działania: 9,] Dostęp do łasoticj
żdówotnych, Rcgionalnegó Pogldu oPsrcyjnego woFwódźW Dolnoślqslrieeo m
lola 2ol4_2o2o. rali2uic prciekt pn, ..Utwoźenic Dziennego Donu opieki Medycznej
ep fuo{!ń! opgiq]i4o wqevódn,
furc+fk ej v Bń h i!rcFjsl +o rlid§iu sed§Fsq

(DDoM)

w sy@ńe''

8r8Pł§i

(dal.j js}o ,,pfujek), celen !fujekfu

jeśaiękź€nie

dostępnościBysołiej jakości uśfuezd6wotnych dla osób niesMo.1zi€lny.h, w
tyn ośób
st Bzych
teMu lowiatu óleŚnicliego poP@ ulim@nie 20

z

mĘ§c
zdeinstyfucjonalżowej opićki nad osbmi żdćhybi i rczłój sy9temu świadc&ń
żdrowolnyó dl& 320 pfuj.nlów DDoM w sycow'.w lalch 2020_2023.
4.

oPt§ PRZEDMIoTU zAMówtEMA

N.M

i kod prrcdDiotu

aŃwioi.

okeślone re wsńlnyn §loMiku z4mówió
(cPV): Kod clv| 85000000_9 !5łu8i w żlkegi. żdrcwia i opićłj społ€caći
4,2, okĘs świadP€nia usłu8i: l 8ruóis 2o2l i
- 3l mj 2023
4.1

4.3,Miejs

l

Mliaji

fuówi@ie|fuj.wódżwo dolnośląskiąhisio §yów' .
oleśnicła25, 56_500 sycóu
4,4.Przdrniot fuówiąia jesl świsttcżni.ulug
P§ychologa luh psychol@peuv na
fucz @tsElików pfujeku (mi€głŃół Powiatu oleśnickićgo) z alGu
mPe'a deinstylucjomliucji opi€ki @d osb.ni dkż\!ńi, płv@ roNą
alt@tyMych fom opieki n5d osobDi poFzebującyni spŃia ł codżiemyn
fuŃcjonowiu tj, dla 32o pacjentów DDoM w §y@wi€, klór ob€jmują w
leraia ajęcioM. anekrapią huzykoteĘpią
zjęch Mhow€, rcŃpia l..ńĘń.
_ t*nniki popm*! pMięci
i imych nn*cji póawżych,
_

_

-

psy.hoterapią

ałtywiz.weie podopie@yclr.
p o§€drnie dotmenllcJl dolyc4eJ 4t* śjkEPii p6y( holo8icaćj,
r'5 sEdni, ńićsięcm lnzba 8odziń p6ychologa. IUb pśrchoiemŃu§ w DDoV w
sy@wie w okrcśićod daty uw@ia uoĘy do <tnia 31.05.2023r to| ,l0
godzln/nie.Ę. pwz 18 mi6ięcy, prł cąE ilośćdre@ ni€ 6o,tr p@\tezAć
dwóch, J€§i to ll^adlione nożliwości@iw Zkrcsi€ s}tyMości nżłca.j
-

_

uc4stników prcjekfu i ich

petęcji,

&brłirjr.y Ęm.e& ,by ałi.(l*oi. ud!8 plP płcnobg. tub
Fychorer.p.uĘ odb}*.lo Jię .odzi€!.i. ł dni poMredni., od poniedżi;ku do

4,6,

4,7, broma.je dod/lkoue doly(żqce p@dńiofo

mówioia:

4,7.l,s4kgołow ićminy rykoMia ułu8i (hmono8@, pld świadoanych uśłu8)
Ędzie każdoiaawo Bialay pru zfmń a:ą@E§.
4.12zŃ^ń.jący 2żkłsna*.!bó. l psycholosa tub psycnóierap€ury dl! DDoM_u w

4.8, z.tru.lnićnie na podsiawie

Moły cyMlno_pBMej od

dnia l godni! 2o2l r, do dnia

ż.mwjejqcy nie przewidlje możiwoś.is*tadfuj! oGrt .zęś.ioqy.h,
4,l0, w @6ch hówienja nić na moriMś.i skłldeja oren WimróWch
4,9,

6
{
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Zdawiający astrżega sbie pnwo inseówoia w Puebieg !ęaliacji anówieńił na
każdym jego ciapi€ i zgłMnia mtź€żń o@ sugcstii, do stoswmia których
wykonawca jest

zobowiąay,

apoponow€ pldz Wykonałcę n. cheakter rycanołf i
Wszystkie tosżly zMąae z @liacją pźedmiotu mówieni!

4.12.Wynagrodzńe
obejnuje

Wóki

mówienia:
a) wykonawca będre zobowiąay do oaakoqeia mzystkich dokM€nlół.
doiyczą€ych zrcalimweej Bługi, przekazywych zmayiająceńu
Gacnunłnfaklury, kany pncy), zsodóic z akualnie óbowiąajqoyni 2sadami
Podr§caika Mioskodascy i b€neficjenia pbslmów poliryki sŃjności 20]42020 w Złre§ie intomacji i pŃnócji:
b) wykonawcą nie moż być o§oba alrudnioóą W instytucji ucrcśniczącejw
ieali7&ji Po (omie sję Iz Po lub instrtucj9, do któĄ ź Po delegovała
zĄdŃia żwięNe z NzĄ,Jzsifr Po) M podsrawie stosuoku pracy chybą ż, ni€
acho.Łi konnik inteMów lub podwójoe nnmsowMje (zgodni€ z wyly.hymi w
Zrłnsie kwalinkovalności sryda&ów y rmach Europgjstiego Fuidusn Ro^oju
Regiońalne8o. Eulopejskiego lundugu spolcchego orź Fuduszu spójności nd

4,1].Imc hlohe

lala 20l4_2020);

c) wykonaw@ zobowiąay jesi do pźedstawimia ZMlwiającemu ńiesięcaych
ka,l pl&y z Wykonywmj! poMeranych ńu Zdań ore pr*dlożenia pla§idlowo
]rypelniońych druków, polwierdujących pźepowadzenie wsparcia dla osób
objętych uslu8mi w rcmiói9 do 5 dnia rob@z€so każdego niesiąca a ni.siąc

d) zsptala wyna8odrenia a trykonyweie pźcdniotużnówicnia nótępować
Ędzie. co ni.9iąc, w lemi.ie 30 dni od ói! oilzyn ia pićż zeaaj,ająceEo
prawidłowo §}s!a!ion€8o rachuntu/lattury vAT. M lodstawi€ pBdsiawionych
pżz WykonBłcę niesięcaycb kan pracy z łykonyweia po{ielenych nu
2dan, Termin apłaty noż byó łydlużony, w pźypldku nic otlzyńeia pircz

tesł z

Instyl@ji Pośrednicącej Re8ionaln€go Progrmu
opdacyjnego woj€wódźwa Dolnośląskicgo.a ułż€ w plzypadku nie
pźedlożniaprEz vylonawcę prawidłowo sypelnionych drŃów z t€go tttulx
nie mlożą się wykonawcy żadne odstki a żwlok§,
Zmawiającego

5.WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU
o r€aliaci9 mówienia nosą ubiegać §ię ósoby fizyczńe / podnioty powadące
działalnośó gospoddczą/ osoby pĘMd je&ośiki orymieyjne nicposiadające osobowości
p6Mei. klóre posiadają ni€zbędną łie&ę i doświadczenie do \9,komnia bówicni. lub
dysponują osobmi spełniającyni łyMs ia okEśIonćw niniejszym apylaniu, a P

p łĘon! o9g4yji4! wq!!oeM
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P.siadlją niczbędną wied4, kW.lilikacje i dośłi.dc?f,niedo §l,kónani!
amówienia, ł, otna ńusi spelnim poniżsre ninimalne wyma8 ia:
5. l ,l. Posildaó kwalifikacje do ł}konywaóia awodu psycnologa lub psychoterapeuly,
5,1.2,Posiadać doświadcz€nic w praoy z osobani śasźłmi.
choryni (do doświadcaiia

poa uindnienień

alicza się slkońywŃie usłuB
cywilnot6Me. odb}tc śa2e,plaktyki oru wolonldiat).
5 1,3.Posiadać doświadcrenie ! realizcii m.in. us]us pracy psychologa Iub
w oparciu o umowy

na podstawie umowy o Pmcę

psychoteEpeuty,

6.

UDZIAŁ PoDwYKoNAwców!

7am.qi.Ja!

\

lie JUpus/ca

ud

/

Jl PodV) Loms.oW q lealia-]l

ffowienia

7, TERMIN WYKoNANIA zAMówlENIA:
Teńin Ealizacji zanówienia: od moneniu zwdda umo$y do .jni.3],o5,2o2] r. W
sytuacji pojawieóia się pDblenów iąaych z Ealizcją prcjeklu eiąaych z
covlD_l9usługi psyćhologa lub psycboierap€uty noaą asbć ż.§iesmne, vydlrone

8, KRYTERrA OCDNY OFERT ORĄZ iNFORMACJD NA TEMAT WAG
PUNKTO\łYCE LUB PROCDNTOWYCH PRZYPISYWANYCH DO
PoszczEGóLNYCE (RYTERIów ocENY orr]Kr.:
(

l].l /] j,,,(i/ ]!. (l r(L]/lll.]

]

L]U!,

wy8ryM ofćMt, klóry @femwł najniżla cenę.

oDRzUcENIE oFERTY I wYKLUczEME łryKoNAwcY
9,l,oda*niu podlegają of€ńy:
9.

nielomPleh€, nićózylelne lub niąodpisfue,
b) złożone pó t€minie lub lórc *!łnęłypo tdmiói€.
c) śl,nowiące czyn ni€rc&iwj ko!}Wmji w bżuńiaiu p@pisów o
nieucrciw.j konllMcji,
d) ZńeFjąe rMą@ niśtq caę w .toś!Ńu do pedniotu zmówioią
a)

€)

9,2,

nies!.łniejąe B}@8ó

Mtfuycn ł ogł6aiu,

Mlcfui!

z poĘp.weia,}Łrcmre §ą podmiolyl kórc są poMqae osborc hb kapitntowo
ż zfuPi.jącyn, lub o§obmi uloważionyni do @iągmia bbowiążó w iniaiu
Zmłiąjąceco, lub o$bani wylonującyni w imidiu zmwiają.ćgó czymoś.i
eiąre z pĘygotowien i p@pbłldai€m pMedlry wyboN vykonawcy, w
§&ególności poPrćz:
a) rcZslni.enie w sńl€. jało wsŃInik sńłi .ywitnej luh spółki o$boł.j

łoigk Fnłqirywdh4hRqoidhc& łqńm!oEGłjiĘoWoiewóe&

6
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posiadeie co Mjńniej l0 % udzialó{ lub a}cji
c) pełnicnic funlcji czioŃa orgdu nadfurcćgo lub zdądającecoj prokrcnia,
b)

pozoslawmie w zwiążku malżeńskin, w śosuŃu pokrewicńslw lub
powinowaclwa w linii proslej, pot@yieńslw drugiego śiopnia lub połioowactwa
dngi€go $opnia w linii benej lub w stosun}u pizyspo§obimia, opieki lub kaaicli,
9.]. Z postęPowia n!łluc4 się ponadto:
A. wykonawcę będąceso o$bą nzycaą, któegó pnwomocnió śłMnoa

d)

klór}m nowa w art, 165ą ań. l8]l33. an, l89a, an. 2l3-22l, ań,228 2]0a, ań,
25oa, an, 253lub an, 27o_3o9usbqy z dnia ó czNm l99? r, Kodeks tmy (Dz,
u, 2 2016 l. poz. 1131 , z późn, m,) lub an. 46lub ań, 48ustdwy ż dnia 25 czeMoa
2olo r, o sPorcie (Dz, U,2 2016 r, Poz, ]?ó. lt?0 i l ]?l ole ż2ol1 l poz.6ai

a) o

l05l),

b) o cntrakterrc lenorystycaym, o któryn mowa w ań.
c2erwca ]997L Kodeks kuy.

]I5

§ 2ouslaB} z dnia 6

d) o któryn mowa w an. 9.1ub ań, l0 ustała ź dnia 15 czeMca 2012 r, o sku&lch
powiefuia rykonywmia pńcy cudmziemcom pźebymjącym wb@W pmpisom m
terytoriM Rż€cłPospolitej Polskicj (Dz, U, poz. ?69)]
u4dujqcego członł.jeeo o€mu aządającego lub
B, wyłonawcę,

jeżli

Mdzorcrego, wspólnika sŃlki v sńce ja*óej lub pańndśkiej albo
kompleńenuriusz w spół.e końedylowej lub konmdytowo arcyjó.j lub
pokwnra praqomocni€ skaao a p@sięPstwo, o którym mow5 w Pkt A.
c. Wykonawcę, klóry nmszył obowiąlri doiycące płatnościpodaików, oplat lub

.t'adeI naLbe/r,e./.nia.Po|ecaelubżd'osolne,
9,4, D€cyzja zm!łiają.ego o odraceniu oferty i/lub *aklucżniu wykonawy je§t
decyzją ost tecną. z tytufu odacelia ofeny ilub łykluczenia wykonałoy,
Psychologa lub psychotenpeuty nie p.żysługują z.dne ń9czenia wobec

10.

RAŻĄco N|§KA CENA,

ko9i, lub ich htotne części składowc, wydBją się raąco niskie
W stosuntu do pźedniolu móWi.nia i budą wątpliwości mdwiające8o co do
nożliwościwykondiaprednioiu mówienia zgoilie z łlmganińi określonyni p!żez
aawiają€ego lub wynikającymi z od!ębnych p@pisów, w szczególności jest ni^za o
Jeżoli Zolercwma cem lub

]o% od w3rtości fuóMenia (lowiększonej o podatck od low ów i usfug) lub śrdniej
ar},tnetycZej cen !śzyślkicl,zIożonych ofeń, z@awiający noż Nócić się o udżieląie
Wyiaśni€ń, ł tyn Żożenio dowodów. dolycących clcmenlów ofeńy mających ł?ływ na
Nysokośćceny, ! śżcz€gólnoŚci w ałresie:

lgofu4cnlop{ yii4owqcrceM

lr,
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oszzędnoś.ińćtdy łikonmia mówienią Blbmych Ń*iąań, łijątkowo
ĘrżyjającyćhBrnuków sykMy\Mia mółj.nia dosĘpnych dl. Bykomwcy, kosźóB
F.cy, kiótyó wanośćFży.jętd do Ustaldia @ny nj. Doż być niżg od ńiniDqlnego
tr mgódrenia 2 pącę albo miniMlnćj śtawki godzinowj. uśtalony€h na podsiawie
pfupińw !ś!syz dnig l0 p€źdżimika 2002 l, o ńininaĘn w}tagrcdćni! Z pracę
(Dż. u. ż2015 r. poL 200a M zż016 l. poż. 1265, zńż-^-).
obowiąz.t ł!'kaaią ż of.rt nie awi€E EżąO nistiej c.ny. gpocąM m wykonawcy.
w pr4Tadku gdy o&rta qrkomwcy budzi Ellplimś.i żmewjając€o có do Eą@ niskiej
edy, Zmwia.iący Bzywa wykonawc§ do łyjalnió. zmasi.jąoy odmca ofeńę
łykoMwy, klóry ni. złożyłłyjaŚnió llb j€żli doko@ @ńa *r,jajlień Wz z
dostarcanymi dowd@i potwi€dzą ż ofeib aMEa n 4.o nisk4 enę w stosmłu do
II.TERMIN zwIĄzANIA oFERTĄl TERMIN I MrEJ§cE SKł,ADANIA otrERT
l1,1. ofeny, qg.

%ru

sllnowią€ego z,lączik do ninjejsreso ZPrl.nia of€ńowego,
nal.ł śkładaćo§obiście, Pocźą w fómie phmćj (d@yduje daia F!bW) na !fus
zmlwiajĘce8o: ul, Amii (Ęjowj 1,56-400 ol€śni€slub pocztą elekt§nicaą na

adFs€_mil: *kFiarialaDelesni@,ol,
l],2, ofeńa PowiM byó doięcena w ar}nięlej topfli€ z,,wybór psychologa lub
w
Psyóohp€uty, do świadcćniauśługw Dzimyn Donu ąi€ki M€dyca€j
sy€owie", w pźyp.dku śkładaiaof.rty dro8ą .lekt§ni.aĘ lołfxł doPi9k
na].ł wsk@ć w łtule łi9tlońoś.i,
l1,3, oferb W 2 żź]ą@ikMipowima być podpiw p@z vyloe§!ę. rv pzyp.dku
skladeie ofety dfugą ćlekEolicZ4 naleł pre§ać ż€śkmłe. dokmąty,
podpifue pr& wykomMę,
l l,4. of.Ę nale' spolządzić w języku polskin.
l l,5. Tmin żożfiia ofdtyl do dnia 24,l t ,202lr,,
l1,6, ofeity zlożó.e po ieminie składmig oleń ni. będą ŃżpatrylMe i mstfrą zftó@ne
l,7. \łykonawca pozostaje niąay ofeĘ prĘ okes 14 .lni,
l1,8, ofcnapowimażośtaarożonanaFomuleuofeńycćnow€j slanowiącym
ru l do nini€j*go ż$ytfuia,
l

Do

zĄcaik

lomulau of.d .móWi ńdd J6niź nt^c^ć:
], Życiorys awodo*T (cv) \ł@ ż podpi$ą l<lauzną infofuyin9 o ochronie
dmycn osboł7oh stanowiący z.łącajk fu 2 do nini€jgego alrt nia,
2, oświadcre.ie ofere B wytoĘwcy .lotycąe pogiadeego dośMad€&nia
źwodowego w óhsŻ'@ pgychologą lub pśy.hoteE!ął- zalamik nr 3 do
ninjejsrcgo ap}rania.

frq]ek

ĘJnowłłw .m4h

Rq€nd

i!p

fuoelmu

oFEqineo

ll[!rcpenfu]!

Woitwod|w

on i EurcF]lltsof
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Ą
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ośMadczćnie o biatu powiąai osobo*ych lub kaPiialovlch oie braku
yYklucre.ia z Dostępowmia ż.łqcmik nr4 do niniejszego ?apytania,
Kopie dotmcntów poświadcających \ł),ksżalceDie i kwalnkacje (Ńoń.zone
lusy i sżkolcnia. refaencF i unovy Pośviadcające posiad e doświadcrcnie
awodowe) powinny być dolącmne do zaIącaika NI3,
Kopie odpńu ż xRs, CEIDG Iuó im€so rjesbu oraz ime dokun.nly
potwicrdające możliwośćświadczenia uślue Psychologa, psychobEpeuty óa
podslawie PKD !rykónawcy będącego przdsiebiorcą (eślidolyczy) powimy być
doIącmne do za]qcznika Nr 2,
nie ponośi odpowiedzialnóści

Z

zasubienić lub olwdcie otent W
'knawiający
pizypadku nie ohalowania lub nie ópicczęloM.ia oleńy z8odnie z wynae iMi
ninieisćgo Zpyteia of€nowego.

\Ż.OP!S SPOSOBU PRZYCOTOWYWANIAOFERT
lż,l, of€ńy nalćł 9kIadać:
pooźą w fomic pismnej (decrduje dala $!lyBu) na adres Zma!iają*8o,
c) pocżą elettonicaą na adEś enail zmawiljąceeo,
t2,2, ofeńę naleł spoEądzić w języku Ńhkin,
l2,3, ofeńa ]^@ ż złączikmi powinna byśpodpisdna pź.z *ykonawcę (w prłpadku
skladeia ofćny dro8ą eI€kloni.dą ml.ży plrcsłać Zskmowme dokwenty.
b)

podph e prez łlkonaNcę),

l2.4, wszystkie kopie za}ąc4no do oieny powinny być od&anc ,.Za zgodnośó z
orycińałem",awićrać dalę i podpis ofeienla, Dopuszca się ńożliwośćśosołdia
ztrotu,Za zsodnośćz ory8inalen od fu str,.,, do fu stl,,..", of€ńa połifua
awierać daĘ spolzBdzenia ore czytelny podpis oleienla
] 2,5. złożon, oferla wima awi@ć co mjmiej:
a) *fpelniony fomL ez ofeltosr-ŻaĘcaik fu l]
b]

/aląa.k,

U

ż.zalą.ail r] uuża]ącmit 4,

oPrs sPosoBU oBLrćzANIA CENY
l3,1. Zmfeówma cem je9t ccną rycahołą i mBi uwi€lać *elki€ koszly *}tońawcy
żwiąae z DBwidłovą i właścił§B]iz&ją przedniotu fuóvieniĄ pźy
atosołmiu obowiązujących nom, z uwzględni€nion eweńlulnego ryzyka
ryni*ljącego z okolicności, których nic moża by]opizyi.lzi€ć w chwili stladmia

13.

]],2. zeawiający będzie bnł pod uwagę cenę bruno

ż $}konmie

pirdmiolu ninicjszgo

t],3, cenę deklarui€ się na lomdtra oferly, zgMnie ż *lmasmiani z@awiającego
okeślonyni w fomuldzu ofcnoslm, Na potżeby oblicz€nia ceny oftnowej mleł

T
l]:l.--i::---,]
|..,I

!;U,""*,,l," Bl8.%'3[
podać

coę

u l

godżinę śwjadcaDia uług Bpi.Ęjących objęiyó

rł. oIolśLENrE WARUNKóW IsTotNYcH ZMIAN UMowY
l4.1, w pr4/padla Ziśtnióia syfu&ji iqfućj z poFreĘ dokofuia 9tosoMych ai
w Mowie w celu wlalciw€j Eliucji mówińi. Publica€go eFz.ga sĘ
nożliwośćdokoMi. ninjejszych nie w drcdż fueksu do Moły, zgk€ś Ąid
hmonogimu @alieji moBf.
b) ośtatca.j ilości gorlzin do ftali4wią
c) ośtt€ca.j iloŚci ećsttików,
d) mim $rynil@ją.ych z powsehnie obołjąnjącego pńM i4ub łylycaych z
a)

ałfsu rcalieji

!@j.ldu,

l5. INFoRMACJE DoDAIKowE
t5,1, cąa ńui być łyrEżoĘw żłoty.hPolskich, 2 dokładnoś.iądo dvóch

l5.2, z.nawiajqc] ugtbBą że óie Pftwjduje up€łlimia
doku€nlów

uŃu

składmych p!ż wytoMwcóv,
ternifu sklqdmia of.ń zmawiający

i

niejs

łMŃnifuia

po

§€ści

ZśF&g! sbie póM niey lub
@Fłnioia lr€ś.i niniej*go zspytania ofertowgo, w tej śrrueji zfiawiający
u§lrż.g^, k lńin składmia o&d żośta.i€ Pź€dłużony o cA ni*bęóy do
9ploBżdaia nie w of.ńen, jeżeli j€Ś to koniąhe ż uwa8i na zrlc
*!rclżdenych dlie.
l5.4, Zmwiający u§lżga sobie praM do popBwioia w t€ł.ście pźysłeejof€ny
oczywislych omył.k ph6ki.h lub Mhu!ło*y.h, nieAłócai. awiadmiając o tyn
l5,3, Do

ddego wykonavĘ.
l5.5, zghawiający Pmwiduje

vykoóałcy w

łdę moMą w *i$kości100% lącbego iymgódmia
Fżypadk! ni€ PrbsnzrEŃi! Wrz vytonawę aPisół

wytyayó * akesi.kw[nkowa]ności §}dalków w mrch E@pęjskiego
Fud§n RoMju R.gionalnego,E@pejśkieso ludBa społ€c@go oie
15.6,

Fundum spójnoś.i na lał. 2014_2020.
zmawiający pź.widuj. kaę moMą w *y$kośoi 30% łąą€go §}na8rcdzenia

wytonawy w Pźypadlu bE}u nożiwościreqlizowei! Mowy na

@z

zmwiają@go w B}ma8@j iloś.igodzin dla *1nagfu€j iloś.il@smików,
l5,7. Zmwiają€y pź€widlje kdę moMą w s}skoś.i 15% stńości mówi€nia
u
każdy pr4lpad€k ni€ Eykonywja pĘ wykm*cę Mó*')/ w sposób zsodny z j€j
post dołidimi o@ bćżchoMia nal.żyl€j staĘffoś.iw s@gólnoś.i
ni.uwelędnimia dodattołych łymgańZmwi.jąe8o żgłsaych F}dcas
nn&cjonowia Zrrnościmerybtycaej iĘośobuświadcćnid usług,Kł& ńóż€
iili!h Ęi !o!iry

9

cń4h iq oDh!p |Iordn! opłłyin€F \!o].wó lv

R}.,

?s

DoLNY
§LASK

p?e/ Zdaqiaicceto

s ,eżnUa oo k"ti rh}brnia

pl,,,v

l5,8. &mawiający pźewiduje kdę moł]Ę 9 slsokości 15 % łącznego wlmeBdzni!
\łyłonaŃcy-a k!żdy Pzypadek iealiawdia prEz wytomwcę umoq niezaodnie
z hamonogrmcm zdtceplowayn p*z Wykomwcę i ZamMając.go, K a foożl
zoslŃ nnieiszoM pmz zanawiającego w żależlościod wagi ucbybienia pizy
l5.9, zffiawiljący 7asirzga sobie prawo do dochodknia odszkodowmia do qsokości
faktycaych śra!jałie poniós] z@Wiający n! §kulek działania lub aiechMia
wykoóawcy ore pokrycia wsrelkicb kosźów ponie9ionych pluz zmawiają'egó w
eiążlo z nieFawidlo\rym śyiadcrenień usłn8 psychologa lub psychoierapeuly,
nieełoońggo odsqpienia od umos1 pftz
1 5,l o, zdawiający z6tr&ga sobie nożliłośó
zsawiającego § przypadku poważncao n!Ńżóia puez Wykonawoę §euŃół

w lyn ń,in, siwienjżenia przez ZmaRiają@go niey.
oŃaieńia, 3k cania uśueiEaliacji Pżedńiolu umovt nie4odnie z

podpignej uńo*!.

pźedśtlwifuynpźeżZmawiająceeo bmonogrdcm olu,icuwzględnimia
do.tatko}ach qynasai zMawiająceso z8lasunyćh PodczaŃalizcji uslug,
proglmu, 4warości merytorychej i sposobu ich proNadzenia, użnmia bądź
kwesiionołdnia pźez Inśytucję Poftdnicąca poszcz€8ólnych trldalków

tyn adań, bądź ich części 2a niekwalitikowe z
uwari na uchybi€nia wykona*cy w lrakcie taliZcjipźedfoiotu moł},
teminoyej,
l 5,lo. WykonBwca skladając ofeńę jednocreśnie dbowiązuje się do: fttelnej i
z8odnej z Ńrno8mi plojettotrlni ćaliacji Pźedńiolu umovr, w ryn
Fowadzeni! dokMenucji, w szczególności dotuńeńtacji spEwozdavczej
(dokmenlacja sprawozdawca sklada się ń,in, z proiokołół. lałiur
vAT/mchuntóv, l'omultrzy *ykondia usług, itp,).
ls,ll,vykomwca podslawmia w obesie €aliaji p*dniotu apytania ofeńowego w
pe]n.j dyspozycyjności zmwiającego ozmimej, jako|
a) eali2cja Pźedniotu ,mówienia w ńiejscu i cAie ściśleołrślonympźez
zmawiają@80.
b) Fałidłowej i efektyMej falizcji połielaóych zadań w okrcsic iMania unos1,
c) comiesięch€go Pźekaąwania dokune.tŃji spiawozdawczej z §Ykonfuycn
dralai w lemióie do 5 dni oboozych po Zkończeniu każdcgo miesiącą
d) infomowmia uczestników, ż plojett jest Ealircway w rmrch Regiomlnąo
Prosimu operldncso wojevódźM Dolnoślą§ki€8o m lsta 2014_2020
WspółfinŃsowdcco Z §odkół Unii Euopejskiej w ran&h EuoPejskiego

ryiążnych z iealizcją Pojeklu,

FuDdugu §pólccaąo,

W

sobie pla§o do uniewżlienia niniejsrego póstępowania beż
l5,12, Zmlwiający
^tźes3
podawdia przyczyny, m kdźdtn j€go etapie, ż do monellu $lboru łlkonawcy,
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zmawiający powildomi nieełocznie o B],nikacn różslźygnięcia
w,1 jli.hs(ondl.ó*
Lbic8.,,,,ęULd/,e,elicamoqella
^lul4
Ząma{iJjdcj /a.U^td, /e W)tn1 qq mUśą/addqd! pJlJl,a raino/n,e|
listopqda 202l r, ia adreś€_mjl:&ńda.mat@pzslesica,pl

Zmawiają.y udzieli odpowiedżi m żdee py,tani& w temini€ do dnia 22 lisĘad5
202l L
15,l6- o9Ę upo{żżtioĘdo konlahów ż vykofuWmi jest Pmi Afua M.§lemał.
15,15,

tó.

l,

2,

RoDo

wyl@óawcB wdlaża i §tosuje adekwtn śrcdłjt€clńi.ae i oĘeia.yjne, w elu
źp€Mbnia śbPnia b.zpi.cćńśtwodPowi.dni€go do ryzyka n'lrJshi! pńw lub
rclnoś.iosób fzycaycl! kórych dee moboĘ śąpfutBlm. ,a podstaM€

Umoły, y lyD ap.Miają.e nożliwośćciągł€go ZpeMienis lDuńróści,
i.iegralności. do§lępności i odpońoś.i sy§lmów słu24cych do p@twłmia deycn
ośobowych orM usług pfutwamia o@ ż.lMiające nożliwśćśzybke8o
pży*ń€nia dosiępności ddych osobo*!ó i dośępu do nich w
incyd€niu
'eie
fi zycaąo lub te.bnicdćgo,

zmawiający infofrujć, ż zaodnie z rcżporządaim Pelm€ntu E@pejskiego i
Rldy (!E) 20161679 zdnia 27 kwietnia 20t6 r, w sprawie ochrcny ośób fizymych w
aiązku zPź€tB9fuien d ych osobołlch i w spswie gwobodn€8o prepŁM
&łich dMych oru u.hyl€nia dyEktyły 9r46^ł'E (ogólne lozPoźądznie o @hrcń€
deych) (DZUź, UE L l l9 u 04.05,2016, sŁ l ), dalej RoDo|
Powiatoł, z.§ńl szpira]i w oleśnicy
d. Amii Klajo@j l,56.400oldnica

NIPj 9] ll847075, REcoN: 9329óó540
+mil: 9k€t iiat@pżsolesniq,Pl
.mer ielefonu: 7 l 77ó742?
Pfui/Pfua d&e o$bołe pirctM.

Ęą na pódśllwie an, 6 uśt,t lit, c RoDo

w

ćdlu 8iqaym ż pósĘpo@i€D o udżclói. mówieńe m psy.hologa lub
p§ychohpguĘ dla 20 miejsc zdeinstyh!.joMlimw.j opieK nad ósobahi a]eżlyni
i meój syś@u świadcZń zdlowolnych dl. 32o pacjatów DDoM w sycovie w
lat&h 2o2o_Hli@wmego p*z zmawiającego w tlmcn R.8ionalnego Póg@u
op€ncyjnego wojewódżtw5 Dolnośląski.8o na l.t 2014_2020 (apytani€ oleitoł€ ż
dn, 07.10,2020 r, pioMd@oyń w lMh aady toŃ@rcyjności),
_ odbioicmi Pfui/Pea dmych o$bo*Tch Ęą o$by lub podhioiy, kóryn
udoĘpniona żośi&i€ doku€niacja pGtępoweia,
_ P i/Pm dme osobowe będ4
F&chosywe do nom€nt! zakoń*nia ra]i*ji i

rczljcrcnia pojeklu i @łJięcia i mzlicftdia Rćsionalnego Pbgl u opmyjnćgo
wojewóddwB Dolnośl§ki.go M lslA 2014-2020 óle z*oń@ia ołBu lrMlośći

e PrcFmu oF€qIqo

Wonłddt!

il,
zT
dla pójeklu i okesu

DoLNY
śLASK

ehiwiacyjóego. w ależnościód tego, klón

z tych dal nastąpi

podmia pftz PeiąPma d ych osboslch bezpo§ednio Pmi/P a
doryczących jesl łynosiemoktśloóyn wytycmych F ?rtĘi. kvalinkowlności
*Ydatków
@a.b Eurcpejskiego Fundum Ronoju Regiondiego,
EEop9jskicgo lundusa spól&aegó o@ Fudusn spójności na lata 2014_2020
sydeych na podslawie ań,5 !si. l pl.1 5 uslavy z dnia lt lip.a ż0l4 r, o 6adeh
Hliaji prcgrdóv w Dłrcsie polityki spójńości finmsoyanych w pBpektywie
fimwej 2ol4-2o2o (1zw ustam wdŃżenioM). zMązmyn z udziałen w
pośępowniu o udziclcóic zffiówienią
_ w odniesieniu do P@i/Pea dmych osoboqchdecyzje nie Ędq podejnowe w
sposób automalyźowmy, siosow&i€ do o , 22 RoDo,

_ obowiąz€k

w

_

m

podslawie ań. 15

_ n5 podslaMe 9it, 16

RoDo pnwo dośępudo

RoDo pd{o

do sprosiowmia

danych osóbowycn Pai/Pm!

Pmi/Pea

d

ych osobołrch

ł(łyjaśnieóiejskoźysi ie z pńła do sprcstowmia nie noż skulkować dianą
łynikupostęPowiao udzielenie /@ówienia i nidą poslmowień mon! or@
nie ńoże nNsZć int€gralności Dotokolu oźF8o załącńikóW)
na podslawi€ an, ]8 RoDo piawo ąd ia od Ednini9tnioia ostmiczenia
przypadków, o których noya w
przelMźdia dóych osobo*ych z
art, ]8 ust,2

^t@żeóien

RoDo'i

*'(Ęjaśni€niei prawo do ogreiczenia pźelsalaia niema fuioso\mia s
odniesieniu do pizchovyyeią w celu apeMienia kouysknia 2e śmdków
@Inony praMej lub w celu ochmny FaMej osoby nzycaej lub pBMej, lub z
uwa8i na ważle wględy inleresu Publicnego Unii EmpeFkiej lub paistła
prawo do Miesi€nia skargi do Preresa Ui4du ochroy Danych osobołycb, gdy
@a Pei/Pm, źc pfttwĘmie deych osohóstch PaniPma dolyczącycn

lmsz

hi€ pżyslucuje Pei/P u:
w związru, an, l7 u 3 ln, b, d lub e RoDo pnwo do usunięcia deych
prawo do prznosrcnia dóych o$bo*ach, o kórym ńoła w art, 20 RoDo;m
podstawie an, 2l RoDo prawo sprzciw, yobec p*twafuia dmych osobowych,
gdyż podstałą praMą ptz€twmia Pani/Pma dbrch osbowych Fst 3n, ó u§t, l

lil, c RoDo,

zAŁĄczNrKl:
l )

Zał, Nr l

,

lomulaź ofeń} ceno§ej,

!pPiqĘń!opł

yji4owdPwód ł

]tqoF]5| ej9Eńłh[!rcedł Ęofo id6&5pdsFqp

(r, ooLNY
2s sLĄsK
ŻyciolyśZwodoł? (cv),
3) Zat, Nl 3, oświadcenie łykoMwy o żłresiedoświadczeni& w
2)

4)

zsl. Nr

2.

obsżM pśy.hologą

zał, Nr 4, oświadc*nie o bnłu powiqzn osobo*ych lub kapnało$ych i bńku podst w

5) zał, Nr

5,

vzór Mowy,
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