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Poznań, dnia 06.05.2020 r. 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI 

 
 

„Świadczenie usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020 - 

2022” 

o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 750 000 euro 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  

1.1 Zamawiający:  Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Poznaniu 

1.2 Adres:  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

1.3 NIP:  7781346888 

1.4 Strona internetowa:  www.rops.poznan.pl 

1.5 Telefon:  61/856 73 00 

1.6 Faks:  61/851 56 35 

1.7 Adres e-mail:  rops@rops.poznan.pl 

1.8 Godziny pracy:  Pn.-Pt. 7:30-15.30 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania w oparciu o art. 138o pkt 1 – 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej 

dalej „uPzp” - zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi.  

2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed terminem składania ofert, może 

dokonać zmiany treści niniejszego Ogłoszenia lub załączników. W takim wypadku Zamawiający 

rozważy kwestię istotności dokonanej zmiany i jej ewentualnego wpływu na treść ofert, 

w kontekście możliwości przedłużenia terminu składania ofert. Informacja o zmianie zostanie 

zamieszczona w miejscu, w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia.  

2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w zakresie ceny oferty, jeżeli ceny przekraczają wartość zamówienia, którą Zamawiający przeznaczył 

na sfinansowanie zamówienia. 

http://www.rops.poznan.pl/
mailto:rops@rops.poznan.pl
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2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wyjaśniania treści Ogłoszenia i załączników, w przypadku 

zadawania zapytań o wyjaśnienia przez Wykonawców. Informacja z wyjaśnieniami zostanie 

zamieszczona w miejscu, w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia. 

2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanawia 

dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą 

umowy ramowej. 

2.5. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 

ust. 4 uPzp. Wykonawca zobowiązuje się, przez cały okres realizacji umowy do zatrudnienia, przy 

realizacji zamówienia dla Zamawiającego, osób społecznie wykluczonych, jeżeli w swej ofercie 

zadeklarował zatrudnienie tych osób. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego oraz Wykonawcy 

w tym zakresie określone zostały w projekcie umowy. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności przez certyfikowanych 

psychoterapeutów oraz psychologów/lekarzy lub pedagogów w ramach projektu „Wspomaganie 

preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – 

projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Przedmiot zamówienia 

obejmuje: 

3.1. Część nr 1 – przeprowadzenie pogłębionych diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnych dla dzieci, przeprowadzenie sesji terapii 

indywidualnej/małżeńskiej dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnej/rodzinnej dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi na terenie Miasta Poznania oraz na terenie powiatów: międzychodzkiego, 

szamotulskiego, nowotomyskiego i grodziskiego – o szczegółowych wymaganiach i szacunkowych 

ilościach określonych w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 

3.2. Część nr 2 - przeprowadzenie pogłębionych diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnych dla dzieci, przeprowadzenie sesji terapii 

indywidualnej/małżeńskiej dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnej/rodzinnej dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi na terenie Miasta Piły - o szczegółowych wymaganiach i szacunkowych ilościach 

określonych w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 

3.3. Część nr 3 - przeprowadzenie pogłębionych diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnych dla dzieci, przeprowadzenie sesji terapii 

indywidualnej/małżeńskiej dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnej/rodzinnej dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi na terenie Miasta Leszna - o szczegółowych wymaganiach i szacunkowych ilościach 

określonych w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 
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3.4. Świadczenia objęte zamówieniem będą realizowane w stosunku do następujących Uczestników 

projektu: dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dzieci kwalifikowanych do adopcji, kandydatów 

na rodziców adopcyjnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

3.5. Zasady świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia określone są w Opisie przedmiotu 

zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz w projekcie umowy – załącznik nr 6. 

4. TERMIN WYKONANIA USŁUG 

Realizacja zamówienia w zakresie części 1 – 3 odbywać się będzie w terminie od dnia podpisania umowy 

do 30.06.2022 r. – cyklicznie w oparciu o indywidualne potrzeby Uczestników. Zasady realizacji usług 

objętych zamówieniem w zakresie terminów określone są szczegółowo w projekcie umowy, która stanowi 

załącznik nr 6 do Ogłoszenia.  

5. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG: 

Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług odbywało się, co do zasady w gabinecie terapeutycznym 

będącym w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym na następującym terenie: 

5.1. dla Części nr 1 – jeden gabinet terapeutyczny na terenie Miasta Poznania dla Uczestników 

zamieszkałych w Poznaniu i zamieszkałych na terenie powiatów: międzychodzkiego, 

szamotulskiego, nowotomyskiego lub grodziskiego, 

5.2.    dla Części nr 2 – jeden gabinet terapeutyczny na terenie Miasta Piły, 

5.3.    dla Części nr 3 – jeden gabinet terapeutyczny na terenie Miasta Leszna, 

przy czym Zamawiający informuje, że w indywidualnych przypadkach, będzie wymagane wykonanie 

świadczenia w miejscu zamieszkania Uczestnika ze względu na jego ograniczenia ruchowe lub w przypadku 

innych dysfunkcji, które uniemożliwią Uczestnikowi udział w spotkaniu w gabinecie. 

6. OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowania jest zobowiązany złożyć nie później niż  

w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 6.1 - 6. 4. 

6.1 Wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej odpowiednio                                    

w załączniku 2A, 2B, 2C do Ogłoszenia. Formularz musi być złożony w oryginale. 

UWAGA: formularz ofertowy nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu wszystkie 

pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty. Formularz 

ofertowy winien zawierać istotne elementy będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny, 

informacje stanowiące podstawę oceny ofert w kryteriach oraz inne wymagane dane wskazane 

przez Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego. 

6.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 

6.2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 

6.2.2 ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzić jego umocowanie do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania Wykonawców  
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w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga 

się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka 

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno 

być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

 

6.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do Ogłoszenia, aktualne na dzień składania ofert, 

które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, które winno być 

złożone w formie oryginału. 

6.4 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 4 do Ogłoszenia, które stanowi potwierdzenie, że 

Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie wraz z dowodami, o których mowa  

w pkt 7.2.3. 

6.5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku złożenia oferty przez dwóch lub 

większej liczby Wykonawców – oświadczenie stanowi załącznik 5 do Ogłoszenia na zasadach 

określonych w pkt 7.4.  

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

7.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 

uPzp. Zamawiający wykluczy każdego Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia 

określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp. 

7.2. Warunki udziału w postępowaniu (dla każdej z części:) 

Opis warunku 
Dokumenty lub oświadczenia 

potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu  

Wykonawca winien dysponować:  
7.2.1. psychologiem o wykształceniu wyższym magisterskim 

(lub osobą, która uzyskała za granicą wykształcenie 
uznane za równorzędne w RP) lub pedagogiem lub 
lekarzem – z minimum 2 letnim doświadczeniem 
zawodowym w bezpośredniej pracy psychologicznej  
z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej lub 
rodzinami adopcyjnymi lub kandydatami na rodziców 
adopcyjnych, 

7.2.2. sześcioma psychoterapeutami (lekarz lub magister 
psychologii lub pedagogiki) do prowadzenia 
specjalistycznych terapii: systemowej, poznawczo-
behawioralnej, zaburzenia więzi, związanej ze stratą, 
skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), 
psychodynamicznej, z których każda z nich posiada: 
- minimum 2 – letnie doświadczenie  

w prowadzeniu psychoterapii, 
- certyfikat lub równoważny dokument 

psychoterapeuty–potwierdzający ukończenie 

7.2.3. Oświadczenie, stanowiące 
załącznik nr 4 do Ogłoszenia  
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szkolenia dyplomowanego w zakresie danej 
psychoterapii, 

przy czym Zamawiający dopuszcza dysponowanie mniejszej 
liczby osób, w przypadku, gdy dana osoba będzie łącznie 
spełniała warunki udziału w przetargu określone w pkt 7.2.1. i 
7.2.2. np. jedna osoba jest psychologiem/lekarzem/ pedagogiem, 
o którym mowa w pkt 7.2.1. i jednocześnie psychoterapeutą w 
danej lub danych specjalizacjach, o których mowa w pkt 7.2.2. 
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę do dwóch części, może 
dysponować psychologiem i sześcioma psychoterapeutami pod 
warunkiem, że będą oni w stanie zrealizować zamówienie  
w pełnym zakresie, natomiast w przypadku złożenia oferty dla 
trzech części, Wykonawca musi dysponować łącznie dwoma 
osobami, o których mowa w pkt 7.2.1. i 12 psychoterapeutami.  

 

 

7.3. Podstawy wykluczenia z postępowania: 

Opis podstaw wykluczenia 
Dokumenty lub oświadczenia 

potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, 
który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

7.3.1 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt. 6.4 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzgl. art. 24 ust. 7 pkt. 1  
i pkt. 2 lit. a) uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego 
osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-

221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), 

b) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 
20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),  

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
określonych w lit. a)-c) oraz, jeżeli nie upłynęły  
3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że 
w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. 

7.3.2 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzgl. art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 
7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a) uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, 

7.3.3 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 
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będącego osobą prawną, jeżeli urzędującego członka jego organu 
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-

221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia  
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
określonych w lit. a)-c) oraz jeżeli nie upłynęły  
3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że 
w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia. 

 

Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzgl. art. 24  ust. 7 pkt. 2 lit. b) uPzp - 
Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano 
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 
ostateczna. 

7.3.4 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, 
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest  
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

7.3.5 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, 
który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć 
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.3.6 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 
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Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzgl. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który bezprawnie wpływał 
lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia. 

7.3.7 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, 
który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca 
pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

7.3.8 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzgl. Art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z innymi wykonawcami 
zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

7.3.9 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzgl. Art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - 
Zamawiający wykluczy wykonawcę będącego podmiotem 
zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 628 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

7.3.10 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzgl. Art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - 
Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego orzeczono 
tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

7.3.11 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawców, 
którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

7.3.12 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę  
w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

7.3.13 Odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji  
i informacji o działalności 
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przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 R. poz. 243 ze zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2344 ze zm.). 

gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji. 

Uwaga: 
Wykonawca nie będzie zobowiązany 
do złożenia ww. dokumentów  
w przypadku, gdy w oświadczeniu,  
o którym mowa w pkt. 6.3 Ogłoszenia 
wskaże ich dostępność w formie 
elektronicznej pod określonym 
adresem internetowym 
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy 
danych. Zamawiający pobierze 
samodzielnie z tej baz danych ww. 
dokument. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzgl. Art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony 
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest  
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą wykluczenia. 

7.3.14 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, 
jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 
pkt. 2-4 uPzp z:  
- Zamawiającym, 
- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
- członkami komisji przetargowej, 
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa  

w art. 17 ust. 2a uPzp, 
chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 
Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy 
z udziału w postępowaniu. 

7.3.15 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzgl. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp wykonawcę, 
który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę  
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

7.3.16 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c) uPzp 
Zamawiający wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, 
którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

7.3.17 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 
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prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 
wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzgl. art. 24 ust. 5 pkt. 5 art. 24 ust.  
7 pkt. 3 lit. c) uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, jeżeli 
urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą 
niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia. 

 

7.3.18 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzgl. art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c) uPzp - 
Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego wydano 
ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony 
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia, w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 
ostateczna 

7.3.19 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, 
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPzp, chyba, że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 

7.3.20 Oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.3 Ogłoszenia 

 

7.4. Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej: 

7.4.1. Wykonawca może złożyć oświadczenie, że nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej 

poprzez podpisanie oświadczenia w formularzu ofertowym. 

7.4.2. Wykonawca może złożyć oświadczenie, że przynależy do grupy kapitałowej poprzez 

podpisanie oświadczenia w formularzu ofertowym i zobowiązanie do złożenia wykazu 

podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

7.4.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4.2. Wykonawca składa oświadczenie 

o przynależności do grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w terminie 3 dni 
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od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

wraz z wzorem tego oświadczenia. 

7.4.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.5 

Zamawiający po otwarciu ofert może wezwać Wykonawcę do złożenia informacji 

o przynależności do grupy. 

7.4.5. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej (chyba, 

że nie miało to wpływu na uczciwą konkurencję po wyjaśnieniach złożonych 

Zamawiającemu) lub którzy mimo wezwania nie złożyli żadnego oświadczenia 

o przynależności do grupy kapitałowej. 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

8.1. Ofertę należy przygotować na odpowiednim formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2A, 

2B, 2C do Ogłoszenia, która musi zawierać wszystkie wymagane informacje. 

8.2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/ób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Nie dopuszcza się przesłania 

oferty faksem, e-mailem. W przypadku braków lub błędów w dokumentach załączonych do oferty –  

w celu poprawienia lub uzupełnienia dokumentów będzie wezwany ten Wykonawca, którego oferta  

w bilansie kryteriów okaże się najkorzystniejsza. 

8.3. Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia  

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający może przesłać te 

informacje do Wykonawców na adres mailowy podany w ofercie. 

8.4. W przypadku błędów w obliczaniu ceny Zamawiający dokona poprawienia błędów rachunkowych  

i poinformuje Wykonawcę, którego błędy dotyczą o dokonanych poprawkach.  

8.5. W przypadku niezgodności treści oferty z ogłoszeniem oraz Opisem przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający odrzuci ofertę na zasadach określonych w art. 89 ust. 1 uPzp.  

8.6. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty prześle informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.  

8.7. Zamawiający na podstawie art. 138o ust. 4 uPzp zamieści na swojej stronie internetowej informację  

o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia (po podpisaniu umowy). 

8.8. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, 

które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały 

mu przyznane oraz w innych przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 uPzp.  Zamawiający może 

unieważnić postępowanie w całości lub części, jeżeli ze względu na sytuację epidemiczną, stany 

wyjątkowe, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, nie będzie możliwa  

realizacja zamówienia lub wykonanie usług objętych przetargiem spowoduje niewspółmierne ryzyka 

w obszarze zdrowotnym, bezpieczeństwa uczestników i innych osób zaangażowanych w realizację 

zamówienia lub w przypadku zaistnienie innych zagrożeń o podobnych skutkach. Jeżeli wartość 



   
   

 

11 

 

oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

Zamawiający może zwiększyć kwotę dofinansowania do wartości najkorzystniejszej oferty.  

8.9. W przypadku wątpliwości, co do treści złożonej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień. 

8.10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku 

powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania w ofercie części 

zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazw firm 

podwykonawców. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje 

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym 

mowa w pkt. D załącznika nr 2A, 2B, 2C do Ogłoszenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

9. WYMAGANE INFORMACJE, KTÓRE WPROWADZONE ZOSTANĄ DO UMOWY  

9.1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący 

konsorcjum zobowiązani będą, do oferty załączyć umowę konsorcjum. 

9.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny lub może unieważnić postępowanie. 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

10.1. Cena jednostkowa jak i cena oferty musi być podana w PLN, z uwzględnieniem należnego podatku 

VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczenia. 

10.2. Ceną oferty jest łączna wartość brutto. Cena może być tylko jedna. 

10.3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem: wynagrodzenia i kosztów pracy 

psychologów, lekarzy/pedagogów i psychoterapeutów i personelu pomocniczego, kosztów środków 

pomocy medycznej (w razie potrzeby), kosztów dojazdów do miejsca zamieszkania Uczestnika  

i utrzymania gabinetu terapeutycznego (w razie potrzeby – proporcjonalnie) oraz innych kosztów 

niezbędnych do wykonania zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ  

Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

11.1. Opis kryteriów wraz z podaniem ich wag (dla każdej z części): 

11.1.1. Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 75 %.  Wykonawca, który zaoferuje najniższą 

cenę brutto dla danej części otrzyma 75 pkt. Obliczenie punktów w kryterium „Cena” dla 

pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 
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C = (C min / C x) x 75 

gdzie: C

  

- liczba punktów w kryterium „Cena” 

 C min - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

 Cx - cena brutto oferty badanej 

11.1.2. Kryterium „Doświadczenie psychologa/lekarza/pedagoga”, którego znaczenie wynosi 20%. 

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższe doświadczenie zawodowe w bezpośredniej pracy 

psychologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej lub rodzinami adopcyjnymi 

lub kandydatami na rodziców adopcyjnych otrzyma 20 pkt. Obliczenie punktów w tym 

kryterium dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następującą tabelę: 
Liczba lat doświadczenia zawodowego wskazanego w ofercie Wykonawcy 
psychologa/lekarza/pedagoga w bezpośredniej pracy psychologicznej z dziećmi 
umieszczonymi w pieczy zastępczej lub rodzinami adopcyjnymi lub kandydatami 
na rodziców adopcyjnych  

Liczba przyznanych pkt 

2 lata 5 pkt 

powyżej 2 lat - do 5 lat 10 pkt 

powyżej 5 lat do 10 lat 15 pkt 

powyżej 10 lat 20 pkt 

 

11.1.3. Kryterium społeczne „zatrudnienie osób społecznie wykluczonych”. Za zatrudnienie przez 

Wykonawcę przy świadczeniu usług na rzecz Zamawiającego osób społecznie wykluczonych, 

Wykonawca otrzyma maksymalnie 5 pkt. Ocena ofert w tym kryterium nastąpi na podstawie 

zsumowania punktów z poniżej tabeli: 

 

Kategoria osób społecznie wykluczonych 

Zapewnienie udziału 

osoby społecznie 

wykluczonej w 

realizacji zamówienia 

Brak udziału osoby 

społecznie 

wykluczonej w 

realizacji zamówienia 

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

3 pkt 0 pkt 

Osoba, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa  

w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

1 pkt  0 pkt 

Osoba będąca członkiem mniejszości znajdującej się  

w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będącej członkiem 

mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych  

i etnicznych oraz o języku regionalnym 

1 pkt 0 pkt 

 

11.2. Sposób oceny ofert. 

11.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wskazanych w pkt. 11.1 kryteriów oceny 

ofert.  

11.2.2. Oferta, która zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza oraz nie będzie podlegała 

odrzuceniu,  

a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. 
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Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie 

obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01. 

 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem: 61-8515635 lub drogą elektroniczną na adres: 
zamowieniapubliczne@rops.poznan.pl - dot. sprawy nr ROPS.X.3612/1/2020 Zamówienia Społeczne - 
Usługi psychoterapeutyczne. Zapytania należy składać pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej 
w jednej z wybranych powyżej form. 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

13.1. Ofertę należy złożyć w oryginale, na piśmie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świadczenie usług 

psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020 – 2022.  

NIE OTWIERAĆ”- nr sprawy ROPS.X.3612/1/2020, w następującej formie: 

13.1.1. za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej – w sekretariacie (pok.208) w Regionalnym 

Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań - 

w przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej, zaleca się, aby koperta 

„kurierska” zawierała informację dot. miejsca składania ofert tj. ROPS Poznań,  

ul. Nowowiejskiego 11, nr sprawy i termin otwarcia ofert oraz została złożona przez kuriera 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

13.1.2. Osobiście w sekretariacie ROPS w Poznaniu przy Ul. Nowowiejskiego 11 w pok. 206. 

13.2. Ofertę należy złożyć do 21.05.2020 r., do godz. 11:00. 

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 206 w ROPS Poznań ul. Nowowiejskiego 11 w dniu 21.05.2020 r.  

o godzinie 11:15. 

13.4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom. 

14. ISTOTNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, 

stanowiącej załącznik nr 6 do ogłoszenia. 

15. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1:  (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art.  

14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z realizacją Projektu pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” Zamawiający 

informuję, iż: 

                                                           
1
 rozporządzenie 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 I 119 z 04.05.2016, str. 1) 

mailto:zamowieniapubliczne@rops.poznan.pl
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15.1. Administratorem danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Zamawiającego WRPO 2007-2013  

i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34,  

61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.  

15.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się 

z Inspektorem ochrony danych osobowych 

15.2.1. w ramach zbioru Zamawiającego WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament 

Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e--mail:inspektor.ochrony@umww.pl, 

15.2.2. w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,  

ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl. 

15.3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

15.4. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa  

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  

15.4.1. w odniesieniu do zbioru Zamawiającego WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

15.4.1.1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

15.4.1.2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470,  

z późn. zm.); 

15.4.1.3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.). 

15.4.2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

15.4.2.1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,  

str. 320, z późn. zm.); 

15.4.2.2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006  

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

15.4.2.3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

15.4.2.4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

15.5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.07.02.02-30-0003/18,  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz w celu 

archiwizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(WRPO 2014+). 

15.6. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-713 Poznań, Beneficjentowi 

(Zamawiającemu) realizującemu Projekt – Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań oraz podmiotom, 

które na zlecenie Beneficjenta (Zamawiającego) uczestniczą w realizacji Projektu – „Wspomaganie 

preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom 

realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta 

(Zamawiającego). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta (Zamawiającego) kontrole i audyt 

w ramach WRPO 2014+. 

15.7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu. 

15.8. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania. 
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15.9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

15.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

15.11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy dla części nr 1, 

Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy dla części nr 2, 

Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy dla części nr 3, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

Załącznik nr 4 – Wykaz usług psychoterapeutycznych, 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie grupa kapitałowa, 

Załącznik nr 6 – Projekt umowy, 

Załącznik nr 7 – Formularz RODO.



numer sprawy ROPS.X.3612/1/2020 

17 

 

             
    Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

psychoterapeutycznych oraz psychologicznych w ramach realizacji projektu: „Wspomaganie 

preadopcji kluczem do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne 

i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19”  

w następującym zakresie: 

1.1. Część nr 1 - przeprowadzenie pogłębionych diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnych dla dzieci, przeprowadzenie sesji terapii 

indywidualnej/małżeńskiej dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnej/rodzinnej dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi na terenie Miasta Poznania oraz na terenie pozostałych powiatów: 

międzychodzkiego, szamotulskiego, nowotomyskiego i grodziskiego w następujących szacunkowych 

ilościach i terminach: 

Rodzaj świadczenia 
Termin 

świadczenia 
Szacunkowa liczba świadczeń w 

danym roku 
Szacunkowa 
liczba osób 

Pogłębiona diagnoza psychologiczno-
pedagogiczna 

w wymiarze: jedna diagnoza - 
maksymalnie 5 godzin na osobę 

2020 r. 
7 diagnoz na terenie Poznania 
3 diagnozy na terenie pozostałych 
powiatów 

10 osób 

2021 r. 
7 diagnoz na terenie Poznania 
3 diagnozy na terenie pozostałych 
powiatów 

10 osób 

2022 r. 
7 diagnoz na terenie Poznania 
3 diagnozy na terenie pozostałych 
powiatów 

10 osób 

Sesja terapii indywidualnej dla dziecka 
w wymiarze: jedna sesja – 15 godzin na 

dziecko 

2020 r. 
7 terapii na terenie Poznania 
3 terapie na terenie pozostałych 
powiatów 

10 osób 

2021 r. 
7 terapii na terenie Poznania 
3 terapie na terenie pozostałych 
powiatów 

10 osób 

2022 r. 
7 terapii na terenie Poznania 
3 terapie na terenie pozostałych 
powiatów 

10 osób 

Sesja terapii indywidualnej/małżeńskiej 
dla kandydatów starających się o 

przysposobienie dziecka w wymiarze:  
1 terapia – 10 godzin na 

osobę/małżeństwo 

2020 r. 17 terapii 17 osób 

2021 r. 16 terapii 16 osób 

2022 r. 10 terapii 10 osób 

Sesja terapii indywidualnej/rodzinnej 
dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi w wymiarze: 1 terapia 
– 10 godzin na osobę/rodzinę 

2020 r. 13 terapii 13 osób 

2021 r. 17 terapii 17 osób 

2022 r. 10 terapii 10 osób 
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1.2. Część nr 2 - przeprowadzenie pogłębionych diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnych dla dzieci, przeprowadzenie sesji terapii 

indywidualnej/małżeńskiej dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnej/rodzinnej dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi na terenie Miasta Piły w następujących szacunkowych ilościach i terminach: 

Rodzaj świadczenia 
Termin 

świadczenia 

Szacunkowa liczba świadczeń w 

danym roku 

Szacunkowa 

liczba osób 

Pogłębiona diagnoza psychologiczno-

pedagogiczna 

w wymiarze: jedna diagnoza - 

maksymalnie 5 godzin na osobę 

2020 r. 5 diagnoz 5 osób 

2021 r. 5 diagnoz 5 osób 

2022 r. 5 diagnoz 5 osób 

Sesja terapii indywidualnej dla dziecka 

w wymiarze: jedna sesja – 15 godzin na 

dziecko 

2020 r. 5 terapii 5 osób 

2021 r. 5 terapii 5 osób 

2022 r. 5 terapii 5 osób 

Sesja terapii indywidualnej/małżeńskiej 

dla kandydatów starających się  

o przysposobienie dziecka w wymiarze:  

1 terapia – 10 godzin na 

osobę/małżeństwo 

2020 r. 7 terapii 7 osób 

2021 r. 10 terapii 10 osób 

2022 r. 5 terapie 5 osoby 

Sesja terapii indywidualnej/rodzinnej 

dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi w wymiarze: 1 terapia 

– 10 godzin na osobę/rodzinę 

2020 r. 6 terapii 6 osób 

2021 r. 10 terapii 10 osób 

2021 r. 5 terapie 5 osób 

 

1.3. Część nr 3 - przeprowadzenie pogłębionych diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnych dla dzieci, przeprowadzenie sesji terapii 

indywidualnej/małżeńskiej dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, 

przeprowadzenie sesji terapii indywidualnej/rodzinnej dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi na terenie Miasta Leszna w następujących szacunkowych ilościach i terminach: 

Rodzaj świadczenia 
Termin 

świadczenia 

Szacunkowa liczba 

świadczeń w danym roku 

Szacunkowa liczba 

osób 

Pogłębiona diagnoza psychologiczno-

pedagogiczna w wymiarze: jedna 

diagnoza - maksymalnie 5 godzin na 

osobę 

2020 r. 5 diagnoz 5 osób 

2021 r. 5 diagnoz 5 osób 

2022 r. 5 diagnoz 5 osób 

Sesja terapii indywidualnej dla dziecka 

w wymiarze: jedna sesja – 15 godzin  

na dziecko 

2020 r. 5 terapii 5 osób 

2021 r. 5 terapii 5 osób 

2022 r. 5 terapii 5 osób 
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Sesja terapii indywidualnej/małżeńskiej 

dla kandydatów starających się o 

przysposobienie dziecka w wymiarze:  

1 terapia – 10 godzin na 

osobę/małżeństwo 

2020 r. 7 terapii 7 osób 

2021 r. 10 terapii 10 osób 

2022 r. 5 terapie 5 osoby 

Sesja terapii indywidualnej/rodzinnej 

dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi w wymiarze: 1 terapia 

– 10 godzin na osobę/rodzinę 

2020 r. 6 terapii 6 osób 

2021 r. 9 terapii 9 osób 

2022 r. 5 terapie 5 osób 

 

1.4. Ilości diagnoz i terapii oraz ilość osób objętych świadczeniem usług są szacunkowe - każdorazowo 

uzgadniane z Zamawiającym. Faktyczne ilości świadczonych usług są uzależnione od indywidualnego 

zapotrzebowania Uczestnika. Uczestnikami projektu (objętego zamówieniem) są dzieci 

przebywające w pieczy zastępczej, dzieci kwalifikowane do adopcji, kandydaci na rodziców 

adopcyjnych oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zamawiający zakłada, że 

każdy Uczestnik projektu skierowany na diagnozę/terapię może z niej skorzystać w okresie realizacji 

Projektu z częstotliwością 1 sesja na tydzień. W szczególnych uzasadnionych przypadkach 

częstotliwość korzystania z terapii przez jednego Uczestnika projektu może ulec zmianie do 

maksymalnie 2 sesji na tydzień. Zlecenie prowadzenia poszczególnych diagnoz/terapii 

z poszczególnymi Uczestnikami projektu będzie udzielane w oparciu o zlecenie szczegółowe – na 

zasadach określonych w projekcie umowy. 

1.5. Zamawiający wymaga, aby jedna sesja terapeutyczna trwała minimum 60 minut.  

1.6. Zakres pogłębionej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (w wymiarze: jedna diagnoza - 

maksymalnie 5 godzin na osoby) obejmuje następujące czynności: 

1.6.1. wywiad przeprowadzony z rodzicami/opiekunami dziecka i z dzieckiem – należy sprawdzić, 

jakie są trudności, poznać środowisko, w którym dziecko się wychowało oraz poznać jak 

dziecko funkcjonuje obecnie; 

1.6.2. zapoznanie się z opiniami innych specjalistów; bezpośrednia obserwacja zachowań dziecka  

w gabinecie (wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych 

lub pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, 

emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka); 

1.6.3. omówienie wyników badań z rodzicami i w razie potrzeb z dziećmi; 

1.6.4. propozycja formy wsparcia; 

1.6.5. sporządzenie pisemnej diagnozy; 

1.6.6. wystawienie zaświadczenia potwierdzającego udział w diagnozie. 

1.7. Zakres sesji terapii indywidualnych dla dzieci wymaga podjęcia czynności i polega na: 

1.7.1. poprzez terapię indywidualną dla dzieci należy przez to rozumieć metodę leczenia poprzez 

oddziaływania oparte o wiedzę psychologiczną w relacji terapeuta - klient; celem terapii 

indywidualnej jest wzrost funkcjonowania psychicznego oraz społecznego klienta,  

w szczególności zgłaszającego trudności w funkcjonowaniu z uwagi na traumatyczne 

doświadczenia w historii życia;  

1.7.2. spotkania terapeuty z klientem odbywają się raz w tygodniu, a długość sesji wynosi nie 

krócej niż 60 min: 
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1.7.3. zapoznanie się z diagnozą innych specjalistów; 

1.7.4. bezpośrednia praca z dzieckiem i konsultacje z rodzicami/opiekunami; 

1.7.5. informowanie o postępach i ważnych informacjach rodziców/opiekunów; 

1.7.6. stały kontakt z rodzicami/opiekunami; 

1.7.7. wystawienie zaświadczenia potwierdzającego udział w terapii. 

1.8. Zakres sesji terapii indywidualnej/małżeńskiej dla kandydatów starających się o przysposobienie 

dziecka wymaga podjęcia czynności i polega na: 

1.8.1. poprzez terapię indywidualną dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka – 

należy rozumieć metodę leczenia poprzez oddziaływania oparte o wiedzę psychologiczną  

w relacji terapeuta - klient; celem terapii indywidualnej jest wzrost funkcjonowania 

psychicznego oraz społecznego klienta, w szczególności zgłaszającego trudności  

w funkcjonowaniu z uwagi na traumatyczne doświadczenia w historii życia; spotkania 

terapeuty z klientem odbywają się raz w tygodniu, a długość sesji wynosi nie krócej niż  

60 min: 

1.8.1.1. bezpośrednia praca z Uczestnikami projektu; 

1.8.1.2. wystawienie zaświadczenia potwierdzającego udział w terapii. 

1.8.2. poprzez terapię małżeńska dla kandydatów starających się o przysposobienie dziecka – 

należy rozumieć  - spotkania terapeuty/psychologa z osobami pozostającymi w związku 

małżeńskim, które aktualnie przeżywają kryzysy i problemy związane z procesem adopcji 

dziecka m.in. problemy związane ze stratą dziecka, niepłodnością, niemożnością posiadania 

własnego dziecka, problemy dot. ustalenia wspólnych oczekiwań wobec dziecka i siebie 

wzajemnie, jak małżeństwo postrzega siebie w kontekście rodziców, jakie mają oczekiwania 

wobec siebie i związku; podczas spotkań omawiane mogą być wątpliwości, wyobrażenia, 

problemy na temat rodzicielstwa; podczas pierwszego spotkania terapeuta podejmuje 

decyzje na temat dalszej współpracy. Spotkania terapeuty z klientem odbywają się raz 

w tygodniu, a długość sesji wynosi nie krócej niż 60 min: 

1.8.2.1. bezpośrednia praca z Uczestnikiem projektu (możliwa praca w konfiguracjach 

małżeństwo – terapeuta bądź indywidualne spotkania małżonków – w zależności 

od zaleceń specjalisty); 

1.8.2.2. wystawienie zaświadczenie potwierdzającego udział w terapii. 

1.9. Zakres sesji terapii indywidualnej/rodzinnej dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi wymaga podjęcia czynności i polega na: 

1.9.1. poprzez terapię indywidualną dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi – 

należy rozumieć metodę leczenia poprzez oddziaływania oparte o wiedzę psychologiczną 

w relacji terapeuta - klient; celem terapii indywidualnej jest wzrost funkcjonowania 

psychicznego oraz społecznego klienta, w szczególności zgłaszającego trudności 

w funkcjonowaniu z uwagi na traumatyczne doświadczenia w historii życia; spotkania 

terapeuty z klientem odbywają się raz w tygodniu, a długość sesji wynosi nie krócej niż  

60 min: 

1.9.1.1. zapoznanie się z diagnozą innych specjalistów (dot. dzieci); 

1.9.1.2. bezpośrednia praca z dzieckiem i konsultacje z rodzicami/opiekunami (dot. dzieci); 

1.9.1.3. bezpośrednia praca z Uczestnikiem projektu (dot. dorosłych); 
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1.9.1.4. informowanie o postępach i ważnych informacjach rodziców/opiekunów  

(dot. dzieci); 

1.9.1.5. stały kontakt z rodzicami/opiekunami (dot. dzieci); 

1.9.1.6. wystawienie zaświadczenia potwierdzającego udział w terapii. 

1.9.2. poprzez terapię rodzinną dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi  należy 

rozumieć formę terapii, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie 

oraz odbudowa więzi między jej członkami, polega na odnalezieniu źródła kryzysu i sposobu 

na jego pokonanie, ma formę cyklu spotkań, w której uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta 

(prowadzący), w terapii powinna uczestniczyć cała rodzina, prowadzącym jest specjalista  

w zakresie terapii rodzin. Spotkania terapeuty z klientem odbywają się raz w tygodniu, 

a długość sesji wynosi nie krócej niż 60 min: 

1.9.2.1. bezpośrednia praca z rodziną (możliwa praca w różnych konfiguracjach 

w zależności od zaleceń specjalisty); 

1.9.2.2. wystawienie zaświadczenia potwierdzającego udział w terapii. 

1.10. W ramach sesji terapii indywidualnych dla dzieci, sesji terapii indywidualnej/małżeńskiej dla 

kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, sesji terapii indywidualnej/rodzinnej dla 

rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w zależności od potrzeb Uczestników będą 

realizowane następujące terapie: terapia systemowa, terapia poznawczo-behawioralna, terapia 

zaburzenia więzi, terapia związana ze stratą terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR), terapia 

psychodynamiczna. Możliwe jest również świadczenie innych terapii z zależności od wyników 

diagnozy Uczestnika. W tym przypadku, Wykonawca, w miarę możliwości poczyni starania 

o zapewnienie odpowiedniej osoby do przeprowadzenia tej terapii, a koszty i zasady jej 

przeprowadzenia zostały opisane w projekcie umowy.  

1.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich, 

w tym Uczestników projektu za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej realizacji przedmiotu 

zamówienia i umowy. 

1.12. Z uwagi na możliwe ograniczenia ruchowe Uczestników projektu i inne dysfunkcje, Zamawiający 

zaleca, w miarę możliwości, aby gabinety terapeutyczne znajdowały się 

w budynkach/pomieszczeniach dostosowanych dla niepełnosprawnych oraz wyposażone były 

w odpowiednią infrastrukturę sanitarną, a ze względu na pobyt dzieci – zaleca się, aby 

pomieszczenia były wyposażone w sposób „przyjazny dzieciom”.  

1.13. Przedmiot zamówienia określony jest następującym kodem CPV: 85121270-6. 
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Załącznik nr 2 A do Ogłoszenia - dla części nr 1 
 

Zamawiający: 
Województwo Wielkopolskie -  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 
 

Wykonawca: 
 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

NIP   
NIP  REGON 

     
nr telefonu   Faxu  e-mail 

 
Czy wykonawca jest mikro, małym bądź średnim przedsiębiorstwem2?  [   ] Tak, [   ] Nie* 

                                                           
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124  

z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 



numer sprawy ROPS.X.3612/1/2020 
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A. Oferta Wykonawcy 

W związku z ogłoszonym przez Zamawiającego postępowaniem o zamówienie publiczne na świadczenie 
usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego dla postępowania 
nr ROPS.X.3612/1/2020, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (dla Poznania i innych 
powiatów) w następujących cenach jednostkowych: 

Rodzaj świadczenia 

Ilość 
godzin 

diagnoz
/terapii 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
godzinę 

diagnozy/ 
terapii w zł 

Stawka lub 
kwota VAT 

w zł lub w % 

Kwota netto 
w zł 

(cena 
jednostkowa 

 x ilość 
godzin) 

Kwota brutto 
w zł 

Pogłębiona diagnoza psychologiczno-
pedagogiczna 

150     

terapia systemowa 

Sesja terapii 
indywidualnej dla 
dziecka w podziale  
na 6 terapii 
specjalistycznych 

450     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia 
więzi 

terapia związana ze 
stratą 

terapia 
skoncentrowana na 
rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 

terapia systemowa 

Sesja terapii 
indywidualnej/ 
małżeńskiej dla 
kandydatów 
starających się  
o przysposobienie 
dziecka w podziale 
na 6 terapii 
specjalistycznych 

430     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia 
więzi 

terapia związana ze 
stratą 

terapia 
skoncentrowana na 
rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 

terapia systemowa 
Sesja terapii 
indywidualnej/ 
rodzinnej dla rodzin 
 z problemami 
opiekuńczo-
wychowawczymi  
w podziale na  
6 terapii 
specjalistycznych 

400     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia 
więzi 

terapia 
skoncentrowana na 
rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 
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RAZEM CENA BRUTTO:  

 

B. Doświadczenie psychologa: 

Do realizacji zamówienia oferuję psychologa/lekarza/pedagoga* (imię i nazwisko psychologa lub lekarza 

lub pedagoga): ……………….…………………………… który posiada następujące doświadczenie zawodowe  

w bezpośredniej pracy psychologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej lub rodzinami 

adopcyjnymi lub kandydatami na rodziców adopcyjnych: 
Łączna liczba lat 
doświadczenia 
zawodowego 

psychologa/ 
lekarza/pedagoga 

Wskazanie  podmiotów, dla których psycholog/lekarz/pedagog* wykonywał usługi, 
ze wskazaniem liczby lat pracy dla podmiotu w zakresie określonym w kryterium: 

 

…….. lat    

1. Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….…………………..; 
2. Liczba lat pracy   …………………....………………………………………………………………………; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić)  

1. Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….…………………..; 
2. Liczba lat pracy ………………………………………………………………………………………….…..; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić) 

1. Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….…………………...; 
2. Liczba lat pracy ……………………………………………………………………………………………….; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić) 

 

*-niepotrzebne skreślić 

 

 

C. Zatrudnienie osób społecznie wykluczonych: 

Zapewniam realizację zamówienia przy udziale następujących osób: 

Kategoria osób społecznie wykluczonych 

Zapewniam udział osoby 

społecznie wykluczonej w 

realizacji zamówienia 

Nie zapewniam udziału 

osoby społecznie 

wykluczonej w realizacji 

zamówienia 

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba będąca członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej 
sytuacji, w szczególności będącej członkiem mniejszości narodowych  
i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.  
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

* - wpisać znak „X”  w odpowiednim polu 
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Ponadto oświadczam, że: 
1) gabinet terapeutyczny, w którym będą świadczone usługi dla Uczestników projektu zamieszkałych  

w Poznaniu zlokalizowany jest w miejscowości Poznań pod następującym adresem 
……………………………………………… (Zamawiający wymaga aby gabinet znajdował się na terenie miasta 
Poznania), 

2) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT; 
3) spełniam wszystkie wymogi w zakresie świadczenia usług, o których mowa w opisie przedmiotu 

zamówienia, 
4) oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej*, 
5) oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i po otwarciu ofert złożę wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenie wraz z wykazem podmiotów, stanowiących grupę kapitałową*. 
*-niepotrzebne skreślić 

 

Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  
w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Załącznikami i integralną częścią oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:     

1) ...........................................................................................................................             

2) ...........................................................................................................................            

3) ........................................................................................................................... 

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 

 

 

D. Informacja dotycząca podwykonawcy (jeśli dotyczy) 

Oświadczam, że przedmiot zamówienia w zakresie czynności (wskazać jaką część zamówienia wykona 

podwykonawca) …………………………………………………. zrealizuje następujący podwykonawca: 

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

 NIP    
 NIP  należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
 

 
 

 

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

 NIP    
 NIP  należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
 

 
 

 



   
   

 

26 

 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/podmiotów wskazanego/wskazanych powyżej, 

będącego/będących podwykonawcą/podwykonawcami nie zachodzą podstawy wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 

 

 

E. INFORMACJA O ZBIERANIU i PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4 

  

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 rozporządzenie 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). 

4 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). 
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Załącznik nr 2 B do Ogłoszenia - dla części nr 2 
 

 
Zamawiający: 
Województwo Wielkopolskie -  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  
ul. Nowowiejskiego 11,  61-731 Poznań 
 

Wykonawca: 
 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

NIP   
NIP  REGON 

     
nr telefonu   Faxu  e-mail 

 

Czy wykonawca jest mikro, małym bądź średnim przedsiębiorstwem5?  [   ] Tak, [   ] Nie*  

 

A. Oferta Wykonawcy 

W związku z ogłoszonym przez Zamawiającego postępowaniem o zamówienie publiczne na świadczenie 
usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego dla postępowania 
nr ROPS.X.3612/1/2020, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 (dla miasta Piły) 
w następujących cenach jednostkowych: 

Rodzaj świadczenia 

Ilość 
godzin 

diagnoz
/terapii 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
godzinę 

diagnozy/ 
terapii w zł 

Stawka lub 
kwota VAT 

w zł lub w % 

Kwota netto 
w zł 

(cena 
jednostkowa 

 x ilość 
godzin) 

Kwota brutto 
w zł 

Pogłębiona diagnoza psychologiczno-
pedagogiczna 

75     

terapia systemowa 

Sesja terapii 
indywidualnej dla 
dziecka w podziale  
na 6 terapii 
specjalistycznych 

225     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia więzi 

terapia związana ze 
stratą 

terapia skoncentrowana 
na rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 

 

                                                           
5 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124  

z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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terapia systemowa 

Sesja terapii 
indywidualnej/ 
małżeńskiej dla 
kandydatów 
starających się  
o przysposobienie 
dziecka w podziale 
na 6 terapii 
specjalistycznych 

220     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia więzi 

terapia związana ze 
stratą 

terapia skoncentrowana 
na rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 

terapia systemowa 
Sesja terapii 
indywidualnej/ 
rodzinnej dla rodzin  
z problemami 
opiekuńczo-
wychowawczymi  
w podziale na  
6 terapii 
specjalistycznych 

210     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia więzi 

terapia skoncentrowana 
na rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 

RAZEM CENA BRUTTO:  

 

B. Doświadczenie psychologa: 

Do realizacji zamówienia oferuję psychologa/lekarza/pedagoga* (imię i nazwisko psychologa lub 

pedagoga lub lekarza): ……………….…………………………… który posiada następujące doświadczenie zawodowe  

w bezpośredniej pracy psychologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej lub rodzinami 

adopcyjnymi lub kandydatami na rodziców adopcyjnych: 
Łączna liczba lat 
doświadczenia 
zawodowego 

psychologa 
/lekarza/pedagoga 

Wskazanie  podmiotów, dla których psycholog/lekarz/pedagog* wykonywał usługi, ze 
wskazaniem liczby lat pracy dla podmiotu w zakresie określonym w kryterium: 

…….. lat    

1. Nazwa podmiotu  ……………………………………………………………………….……………………..; 
2. Liczba lat pracy   …………………....…………………………………………………………………….……; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić)  

1. Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….……………………...; 
2. Liczba lat pracy …………………………………………………………………………………………..……..; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić) 

1. Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….…………………..…; 
2. Liczba lat pracy ……………………………………………………………………………….…………………; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić) 

*-niepotrzebne skreślić 
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C. Zatrudnienie osób społecznie wykluczonych: 

Zapewniam realizację zamówienia przy udziale następujących osób: 

Kategoria osób społecznie wykluczonych 

Zapewniam udział osoby 

społecznie wykluczonej w 

realizacji zamówienia 

Nie zapewniam udziału 

osoby społecznie 

wykluczonej w realizacji 

zamówienia 

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba będąca członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej 
sytuacji, w szczególności będącej członkiem mniejszości narodowych  
i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.  
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

* - wpisać znak „X”  w odpowiednim polu 

Ponadto oświadczam, że: 
1) gabinet terapeutyczny, w którym będą świadczone usługi dla Uczestników projektu zamieszkałych 

w Pile zlokalizowany jest w miejscowości Piła pod następującym adresem 
……………………………………………… (Zamawiający wymaga aby gabinet znajdował się na terenie miasta 
Piły), 

2) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT; 
3) spełniam wszystkie wymogi w zakresie świadczenia usług, o których mowa w opisie przedmiotu 

zamówienia, 
4) oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej*, 
5) oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i po otwarciu ofert złożę wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenie wraz z wykazem podmiotów, stanowiących grupę kapitałową*. 
*-niepotrzebne skreślić 

 
Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  
w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Załącznikami i integralną częścią oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:     

1) ...........................................................................................................................             

2) ...........................................................................................................................            

3) ........................................................................................................................... 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 
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D. Informacja dotycząca podwykonawcy (jeśli dotyczy) 

Oświadczam, że przedmiot zamówienia w zakresie czynności (wskazać jaką część zamówienia wykona 

podwykonawca) …………………………………………………. zrealizuje następujący podwykonawca: 

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

 NIP    
 NIP  należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
 

 
 

 

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

 NIP    
 NIP  należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
 

 
 

 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/podmiotów wskazanego/wskazanych powyżej, 

będącego/będących podwykonawcą/podwykonawcami nie zachodzą podstawy wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-23 oraz ust. 5uPzp 

 

……………………………….. …………………….. 

    miejscowość                     data 

 

 

……………………………………………………… 

            podpis 

E. INFORMACJA O ZBIERANIU i PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.7  

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 

 
                                                           

6 rozporządzenie 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). 

7 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). 
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Załącznik nr 2 C do Ogłoszenia - dla części nr 3 
 
Zamawiający: 
Województwo Wielkopolskie -  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  
ul. Nowowiejskiego 11,  61-731 Poznań 
 

Wykonawca: 
 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

NIP   
NIP  REGON 

     
nr telefonu   Faxu  e-mail 

 

Czy wykonawca jest mikro, małym bądź średnim przedsiębiorstwem8?  [   ] Tak, [   ] Nie*  

 

A. Oferta Wykonawcy 

W związku z ogłoszonym przez Zamawiającego postępowaniem o zamówienie publiczne na świadczenie 
usług psychoterapeutycznych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego dla postępowania 
nr ROPS.X.3612/1/2020, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dla części nr 3 (dla miasta Leszno) 
w następujących cenach jednostkowych: 

Rodzaj świadczenia 

Ilość 
godzin 

diagnoz
/terapii 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
godzinę 

diagnozy/ 
terapii w zł 

Stawka lub 
kwota VAT 

w zł lub w % 

Kwota netto 
w zł 

(cena 
jednostkowa 

 x ilość 
godzin) 

Kwota brutto 
w zł 

Pogłębiona diagnoza psychologiczno-
pedagogiczna 

75     

terapia systemowa 

Sesja terapii 
indywidualnej dla 
dziecka w podziale  
na 6 terapii 
specjalistycznych 

225     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia więzi 

terapia związana ze 
stratą 

terapia skoncentrowana 
na rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 

 

 

                                                           
8 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124  

z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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terapia systemowa 
Sesja terapii 
indywidualnej/ 
małżeńskiej dla 
kandydatów 
starających się  
o przysposobienie 
dziecka w podziale 
na 6 terapii 
specjalistycznych 

220     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia więzi 

terapia związana ze 
stratą 

terapia skoncentrowana 
na rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 

terapia systemowa Sesja terapii 
indywidualnej/ 
rodzinnej dla rodzin  
z problemami 
opiekuńczo-
wychowawczymi  
w podziale na  
6 terapii 
specjalistycznych 

200     

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia więzi 

terapia skoncentrowana 
na rozwiązaniach (TSR) 

terapia 
psychodynamiczna 

RAZEM:  

 

B. Doświadczenie psychologa: 

Do realizacji zamówienia oferuję psychologa/lekarza/pedagoga* (imię i nazwisko lekarza lub psychologa 

lub pedagoga): ……………….……………………………który posiada następujące doświadczenie zawodowe  

w bezpośredniej pracy psychologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej lub rodzinami 

adopcyjnymi lub kandydatami na rodziców adopcyjnych: 
Łączna liczba lat 
doświadczenia 
zawodowego 

psychologa/ 
lekarza/pedagoga 

Wskazanie  podmiotów, dla których psycholog/lekarz/pedagog* wykonywał usługi, 
ze wskazaniem liczby lat pracy dla podmiotu w zakresie określonym w kryterium: 

…….. lat    

1. Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….………………….…; 
2. Liczba lat pracy   …………………....………………………………………………………………………..; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić)  

1. Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….…………………...; 
2. Liczba lat pracy …………………………………………………………………………………………..…..; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić) 

1. Nazwa podmiotu ……………………………………………………………………….…………………..…; 
2. Liczba lat pracy …………………………………………………………………………………………………; 
3. Praca  psychologiczna z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej/ rodzinami 

adopcyjnymi/kandydatami na rodziców adopcyjnych (niepotrzebne skreślić) 
*-niepotrzebne skreślić 
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C. Zatrudnienie osób społecznie wykluczonych: 

Zapewniam realizację zamówienia przy udziale następujących osób: 

Kategoria osób społecznie wykluczonych 

Zapewniam udział osoby 

społecznie wykluczonej w 

realizacji zamówienia 

Nie zapewniam udziału 

osoby społecznie 

wykluczonej w realizacji 

zamówienia 

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

Osoba będąca członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej 
sytuacji, w szczególności będącej członkiem mniejszości narodowych  
i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.  
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

[   ] Tak* [   ] Nie* 

* - wpisać znak „X”  w odpowiednim polu 

 
Ponadto oświadczam, że: 
1) gabinet terapeutyczny, w którym będą świadczone usługi dla Uczestników projektu zamieszkałych w 

Lesznie zlokalizowany jest w miejscowości Leszno pod następującym adresem 
……………………………………………… (Zamawiający wymaga aby gabinet znajdował się na terenie miasta 
Leszna), 

2) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT; 
3) spełniam wszystkie wymogi w zakresie świadczenia usług, o których mowa w opisie przedmiotu 

zamówienia, 
4) oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej*, 
5) oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i po otwarciu ofert złożę wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenie wraz z wykazem podmiotów, stanowiących grupę kapitałową*. 
*-niepotrzebne skreślić 

 
Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  
w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Załącznikami i integralną częścią oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:     

1) ...........................................................................................................................             

2) ...........................................................................................................................            

3) ........................................................................................................................... 

4)  

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 
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D. Informacja dotycząca podwykonawcy (jeśli dotyczy) 

Oświadczam, że przedmiot zamówienia w zakresie czynności (wskazać jaką część zamówienia wykona 

podwykonawca) …………………………………………………. zrealizuje następujący podwykonawca: 

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

 NIP    
 NIP  należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
 

 
 

 

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

 NIP    
 NIP  należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
 

 
 

 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/podmiotów wskazanego/wskazanych powyżej, 

będącego/będących podwykonawcą/podwykonawcami nie zachodzą podstawy wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 uPzp 

 

……………………………….. …………………….. 

    miejscowość                     data 

 

 

……………………………………………………… 

            podpis 

 

E. INFORMACJA O ZBIERANIU i PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO9 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.10  

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis 

 

                                                           
9 rozporządzenie 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). 

10 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). 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Zamawiający: 
Województwo Wielkopolskie -  
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  
ul. Nowowiejskiego 11,  61-731 Poznań 
 
Wykonawca: 

 

 
pełna nazwa/firma 

 
Adres 

 
NIP 

 
Należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 

psychoterapeutycznych oświadczam, co następuje: 

 

A. Oświadczenie dotyczące Wykonawcy: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 
5 uPzp. 
 

Pouczenie 
Zgodnie z: 
1) art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie 
skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) 

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia określonych w lit. a)-c) oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 
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się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że 
w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a) uPzp -  
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego 
organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, 

c) przestępstwo skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769)  

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia określonych w lit. a)-c) oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 
się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że 
w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

3) art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b) uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca, dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia 
stała się ostateczna; 

4) art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który  
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

5) art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który  
w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

7) art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który 
brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także 
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
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zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy  
z udziału w postępowaniu; 

8) art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na 
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

9) art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1541 ze zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

10) art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

11) art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę  
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); 

12) art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

13) art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli 
wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp:  
a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp 
- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

14) art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co 
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doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

15) art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 
złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

16) art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) uPzp -  
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego 
organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia 
się wyroku, chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

17) art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c) uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną  
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

18) art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który 
naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ,że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis  

 

Oświadczam, że w stosunku do mnie/nas zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub ust. 5 uPzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis  
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B. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy: (jeśli dotyczy) 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podwykonawcy/ów, tj.:  

 

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

 NIP    
 NIP  należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
   

 
 

   
 pełna nazwa/firma  

   
 adres  

 NIP    
 NIP  należy podać adres strony internetowej ogólnodostępnego i bezpłatnego zbioru (KRS lub CEiDG)  
   

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 
ust 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 uPzp. 
 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis  
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 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 
 

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu  

 

 

L.p. 

 

Opis warunku udziału w przetargu przedmiotu zamówienia 

Nazwisko i imię 

psychologa/lekarza/pedagoga 

lub psychoterapeuty 

Liczba lat doświadczenia 

certyfikat lub równoważny 

dokument psychoterapeuty –

potwierdzający ukończenie 

szkolenia dyplomowanego w 

zakresie danej psychoterapii) 

1 
psycholog o wykształceniu wyższym magisterskim (lub osobą, która uzyskała 

za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w RP) lub lekarz lub 
pedagog 

 
 nie dotyczy 

2 

psychoterapeuta dla terapii systemowej   Tak/Nie 

psychoterapeuta dla terapii poznawczo-behawioralnej   Tak/Nie 

psychoterapeuta dla terapii zaburzenia więzi   Tak/Nie 

psychoterapeuta dla terapii związanej ze stratą   Tak/Nie 

psychoterapeuta dla terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR   Tak/Nie 

psychoterapeuta dla terapii psychodynamicznej   Tak/Nie 

 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis  
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 
 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nazwa)…………………….. 
(postępowanie nr ……………………..), prowadzonym w oparciu o  art. 138o ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oświadczam, że 
1) nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz.331 ze . zm.) * 
2) należę do grupy kapitałowej* 

 
 
 

   
miejscowość  data 

 

 
podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić (W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie 

zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp  
z pozostałymi Wykonawcami, którzy wzięli udział w tym postępowaniu……..… w terminie trzech dni od daty zamieszczenia 
informacji z otwarcia ofert ) 



 

numer sprawy ROPS.X.3612/1/2020 

42 

 

     Załącznik nr 6 do Ogłoszenia  
      

 

Projekt umowy  

 
UMOWA Nr …………… 

na świadczenie usług psychoterapeutycznych  
 

zawarta w  dniu     ………………. w Poznaniu ……………………… pomiędzy: 
Województwem Wielkopolskim Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań -  Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu 61-731 ul. Nowowiejskiego 11,  NIP ……………………… 
reprezentowanym przez: ……..…………………………….... 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
…………………………………………………………….…………….…… z siedzibą w: 
…………………………………………………………….., wpisanym/ą do ………………………………..…………….……………. 
prowadzonego przez ……………………………., pod numerem …………………………………………..… o numerze NIP 
………………………………………..………….., kapitale zakładowym …………………………………………………….... zł i kapitale 
wpłaconym ………………………………, reprezentowanym/ą przez: ……………………… 
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o nr ROPS.X.3612/1/2020  realizowanego na podstawie art. 138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na świadczenie usług 
psychoterapeutycznych, na rzecz Zamawiającego, w ramach projektu „Wspomaganie preadopcji kluczem 
do udanej adopcji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania  
7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 
oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19” – zwanym w dalszej części umowy „projektem”, 
zawarta została umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego 

usługi psychoterapeutyczne o następującym zakresie: 
1) przeprowadzenie pogłębionych diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci,  
2) przeprowadzenie sesji terapii indywidualnych dla dzieci,  
3) przeprowadzenie sesji terapii indywidulnych/małżeńskich dla kandydatów starających się  

o przysposobienie dziecka, 
4) przeprowadzenie sesji terapii indywidualnych/rodzinnych dla rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. 
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone będą dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 

dzieci kwalifikowanych do adopcji, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi), zwanych w dalszej części umowy „Uczestnikami” zamieszkałych na 
terenie miasta/powiatu …………………………………………………. (odpowiednio dla części nr …….). 

3. W ramach sesji terapii, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 umowy, Wykonawca będzie realizował,  
w zależności od potrzeb Uczestników, następujące terapie: terapia systemowa, terapia poznawczo-
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behawioralna, terapia zaburzenia więzi, terapia związana ze stratą, terapia skoncentrowana na 
rozwiązaniach (TSR), terapia psychodynamiczna. Możliwe jest również świadczenie innych 
specjalistycznych terapii w zależności od wyników diagnozy Uczestnika. W tym przypadku, 
Wykonawca zapewni odpowiednią osobę do przeprowadzenia terapii specjalistycznej. Koszt 
specjalistycznej terapii zostanie rozliczony wg ceny jednostkowej za godzinę sesji terapii określonej 
w § 5 ust. 3 umowy.  W przypadku, gdy pomimo starań Wykonawcy, z uwagi na bardzo specjalistyczny 
charakter terapii i możliwy brak odpowiednich terapeutów na rynku pracy, Wykonawca, za zgodą 
Zamawiającego zapewni możliwie zbliżoną – inną terapię. Wykonawca i Zamawiający w zakresie 
doboru właściwej terapii dla Uczestnika są zobowiązani do ścisłej współpracy w szczególności 
w zakresie: propozycji i oceny kwalifikacji terapeuty, analizy przydatności danej terapii dla potrzeb 
Uczestnika i innych aspektów terapii.  

4. Wykonawca zobowiązuje do realizacji usług w sposób określony w swojej ofercie  z dnia …………………… 
oraz w sposób określony przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi 
załącznik nr 1 do umowy. Strony zgodnie ustalają, że szacunkowa liczba diagnoz, sesji terapii oraz 
szacunkowa liczba Uczestników przypisanych dla poszczególnych diagnoz i sesji terapii określonych  
w pkt 1 ppkt 1-4 umowy może ulec zmianom - w zależności od rzeczywistych potrzeb Uczestników 
oraz w zależności od woli Uczestników  i wykazywanej przez nich aktywności w realizacji projektu. 

5. Zamawiający informuje, że w przypadku braku woli udziału w realizacji usług przez Uczestnika, 
przewidziane dla niego świadczenia mogą być wykorzystane na rzecz innych Uczestników, którzy 
wykażą zainteresowanie i skutecznie będą uczestniczyć w realizacji projektu, o ile taka potrzeba 
będzie wynikała z dokonanych diagnoz.  

6. W związku z zastrzeżeniem zawartym w pkt 3 umowy, Wykonawca oświadcza, że nie wnosi roszczeń 
wobec Zamawiającego lub Uczestników o realizację usług w zakresie ilości usług wskazanych w Opisie 
przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca zobowiązuje do realizacji usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
z zachowaniem zasad i przepisów bezpieczeństwa Uczestników, wobec których będą realizowane 
usługi - uczestniczących w diagnozach i sesjach w gabinecie terapeutycznym Wykonawcy, zgodnie  
z zasadami sztuki lekarskiej i najwyższego poziomu merytorycznego, w sposób odpowiedni i skuteczny 
dla indywidualnych potrzeb Uczestników. 

 
§ 2 

Sposób realizacji przedmiotu umowy 
1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie cyklicznie w terminie określonym w § 3. 

Przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych diagnoz i sesji terapii dla Uczestników będzie 
odbywało się wg następujących zasad: 
1) Zamawiający przekaże Wykonawcy wstępne terminarze spotkań Uczestników (dni tygodnia, 

godzin, dni wyłączonych ze spotkań itp.) wraz z listą nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz 
adresów e-mailowych, 

2) w przypadku braku ustalenia wstępnych terminarzy spotkań z Uczestnikami, o których mowa 
w pkt 1) Zamawiający ustali termin pierwszego spotkania Wykonawcy i Uczestnika – w celu 
realizacji przedmiotu umowy, poprzez indywidualne rozmowy telefoniczne lub wymianę 
korespondencji e-mailowej z Uczestnikiem; w przypadku braku woli ze strony Uczestnika do 
udziału w następnym spotkaniu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, 

3) po odbyciu pierwszego spotkania, terminy realizacji następnych usług przewidzianych do 
wykonania w ramach umowy, będą ustalane indywidualnie między Wykonawcą i Uczestnikiem 
z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca w miarę możliwości winien dostosować się do propozycji 
Uczestnika – z uwagi na jego możliwe dysfunkcje ruchowe, włącznie z możliwością odbycia 
spotkania w jego miejscu zamieszkania, 
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4) w celu zapewnienia skutecznego udziału Uczestnika w umówionym uprzednio terminie spotkania  
z Wykonawcą, Zamawiający lub Wykonawca będą dokonywali kontrolnych potwierdzeń udziału 
Uczestnika, z jedno lub dwudniowym wyprzedzeniem, poprzez telefoniczne lub e-mailowe 
przypomnienia o celu, dacie, miejscu i godzinie spotkania, 

5) w przypadku, gdy pomimo działań określonych w pkt 1-4, Uczestnik nie będzie wyrażał woli 
udziału w spotkaniu, lub w przypadku ujawnienia ryzyka niestawiennictwa w umówionym 
terminie, Zamawiający lub Wykonawca zaproponuje mu inny możliwy termin. 

2. Realizacja poszczególnych usług będzie odbywała się odrębnie dla każdego Uczestnika po przekazaniu 
Wykonawcy przez Zamawiającego  zlecenia ze wskazaniem danych Uczestnika oraz przypisanych mu 
ilości i rodzaju usług. Zlecenie będzie przekazywane Wykonawcy pisemnie, faxem lub drogą 
elektroniczną.  

3. Wykonanie każdej usługi w odniesieniu do każdego Uczestnika będzie potwierdzone w karcie 
wykonania usługi, która stanowi załącznik nr 3 do umowy, w tym z uwzględnieniem godzin 
wykonanych usług. Zamawiający wymaga potwierdzenia i opisu przez Wykonawcę wyników diagnozy 
oraz opisu sposobu przeprowadzenia oraz wyników terapii w stosunku do każdego z Uczestników, co 
może być zawarte w karcie wykonania usług. 
 

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony -  do dnia 30.06.2022 r.  
2. Terminy realizacji poszczególnych rodzajów usług (diagnoz i rodzajów terapii) w określonych latach 

realizacji projektu wynikają z Opisu przedmiotu zamówienia. Terminy realizacji poszczególnych usług 
przypisane Uczestnikom w danym roku trwania projektu mogą ulec zmianom, w przypadkach 
zależnych od Uczestników lub w przypadku wyrażenia zgody na zmiany przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przystąpi do wykonania umowy, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia,  
o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności materiałów i informacji, które uzyskał  

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które nie mają charakteru informacji jawnej oraz 
bezwzględnego zachowania i ochrony danych osobowych Uczestników i osób im towarzyszących – 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych i RODO. Powyższe zobowiązanie dotyczące 
zachowania poufności obejmuje również pracowników Wykonawcy i osób trzecich uczestniczących 
w realizacji przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zapewni udział osób wykluczonych 
społecznie – zgodnie z ofertą z dnia ………………………….. (uzupełnienie w zależności od oferty). W tym 
przypadku Wykonawca zobowiązuje się, przez cały okres realizacji umowy do udziału, przy realizacji 
zamówienia dla Zamawiającego, osób społecznie wykluczonych. Realizacja i kontrola tego 
zobowiązania będzie odbywała się w następujący sposób: 
1) Wykonawca: 

a) złoży oświadczenie w protokole odbioru usług psychoterapeutycznych, że przy realizacji 
poszczególnej usługi zamówienie realizowały lub uczestniczyły w realizacji zamówienia  
w sposób pośredni lub bezpośredni osoby społecznie wykluczone zadeklarowane w ofercie 
Wykonawcy lub 

b) okaże do wglądu Zamawiającego lub przekaże kopię dokumentów potwierdzających 
realizację przedmiotu zamówienia przy udziale lub współudziale osób społecznie 
wykluczonych, poprzez odpowiednie dla danej kategorii osób dokumenty (umowę o pracę, 
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zlecenia, orzeczenia o stopnia niepełnosprawności) – z zachowaniem zasad i przepisów 
RODO lub 

c) może składać przedstawicielowi Zamawiającemu kwartalne wykazy osób społecznie 
wykluczonych realizujących przedmiot zamówienia dla Zamawiającego, z zachowaniem 
zasad przepisów RODO, przy czym wykaz ten winien być podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy; 

2) Zamawiający, przy zleceniu każdej usługi może żądać dokumentów, o których mowa 
w pkt 1 lit. b), w celu weryfikacji poprawności realizacji umowy lub powzięcia wątpliwości co do 
udziału osób społecznie wykluczonych przy realizacji poszczególnych osób społecznie 
wykluczonych, a Wykonawca jest zobowiązany dokumenty te przekazać; 

3) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, utracił możliwość realizacji 
zamówienia przy pomocy osób społecznie wykluczonych, winien podjąć działania do zatrudnienia 
innych osób o podobnym statusie, co winien wykazać Zamawiającemu poprzez przekazanie 
stosownych dokumentów; wykazanie przez Wykonawcę staranności w pozyskiwaniu osób 
społecznie wykluczonych do realizacji zamówienia wyłącza możliwość naliczenia kary, o której 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy. 

3. Naruszenie obowiązków przez Wykonawcę w zakresie ust. 2 pkt 1-3 umowy może spowodować 
naliczenie kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy przypadek zaniechania 
przez Wykonawcę obowiązków umownych. 

§ 5 
Warunki płatności 

1. Całkowitą wartość przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie w kwocie ……………………. zł brutto 
(słownie:……………………………….…………………………………………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy  
z dnia …………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego 
wobec Wykonawcy, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8 ust.3, będzie płatne przelewem 
każdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę usług w miesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnie  
z przedmiotem zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do rejestru Ministra 
Finansów tzw. białej listy podatników,  wskazany w fakturze, w terminie do 14  dni, licząc od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.  

3. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług 
w danym miesiącu trwania umowy. Wynagrodzenie w miesięcznym okresie rozliczeniowym zostanie 
ustalone na podstawie następujących cen jednostkowych: 

Rodzaj świadczenia 

Cena 

jednostkowa 

netto za godzinę 

diagnozy/terapii 

w zł 

 Stawka lub 

kwota VAT  

w % lub zł 

Kwota brutto  

w zł 

Pogłębiona diagnoza psychologiczno-pedagogiczna    

terapia systemowa 

Sesja terapii indywidualnej dla 

dziecka w podziale  na 6 terapii 

specjalistycznych 

   

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia więzi 

terapia związana ze stratą 

terapia skoncentrowana na 
rozwiązaniach (TSR) 

terapia psychodynamiczna 

terapia systemowa Sesja terapii indywidualnej 

/małżeńskiej dla kandydatów 

starających się o przysposobienie 

   terapia poznawczo-
behawioralna 
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terapia zaburzenia więzi dziecka w podziale na 6 terapii 

specjalistycznych 
terapia związana ze stratą 

terapia skoncentrowana na 
rozwiązaniach (TSR) 

terapia psychodynamiczna 

terapia systemowa 

Sesja terapii indywidualnej 

/rodzinnej dla rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi 

w podziale na 6 terapii 

specjalistycznych 

   

terapia poznawczo-
behawioralna 

terapia zaburzenia więzi 

terapia związana ze stratą 

terapia skoncentrowana na 
rozwiązaniach (TSR) 

terapia psychodynamiczna 

4. Strony zgodnie ustalają, że rozliczenie i wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca 
realizacji usługi (do 5 dnia miesiąca), a wynagrodzenie zostanie naliczone w oparciu o iloczyn ceny 
jednostkowej dla usługi i faktycznej liczby zrealizowanych w tym miesiącu usług, przy czym podstawą 
wystawienia każdej faktury jest podpisanie karty wykonania usługi przez Wykonawcę i 
Zamawiającego, potwierdzającej poprawne wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z rozliczeniem 
godzin świadczonych usług. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury o której mowa w ust. 2 na: 
Województwo Wielkopolskie, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań. 

6. Faktura VAT zostanie dostarczona Zamawiającemu do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 w Poznaniu. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie faktur elektronicznych. Kod Zamawiającego zostanie przekazany 
bezpośrednio Wykonawcy lub (zostanie wpisany przez Zamawiającego przy przygotowaniu umowy  
z wybranym Wykonawcą). 

8. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w okresie realizacji 
umowy. Wykonawca zapewnia, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszty podatku od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem o którym mowa 
w § 8 ust. 1 pkt 1 i 3. 

9. Wszelkie rozliczenia między Stronami będą odbywały się w polskich złotych. Za termin zapłaty 
wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.  

 
§ 6 

Osoby do kontaktów 
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy, w tym do składania zleceń realizacji poszczególnych usług jest:  
1) Krzysztof Jedynak 

tel. 61 856 73 45,  fax: 61 851 56 35,  e-mail:krzysztof.jedynak@rops.poznan.pl, 
2) Barbara Grenda  

tel. 61 215 30 41 , fax: 61 851 56 35, e-mail: barbara.grenda@rops.poznan.pl, 
 

2. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym, jest 
…………….………………………………….………. tel.………………... fax …………………e-mail ………………………….… 
 

§ 7 
Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości: 
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1) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku niewykonania 
przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w całości lub części, z przyczyn 
od niego zależnych, 

2) 300 złotych za każde uchybienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do postanowień 
umowy, wskazane w karcie wykonania usługi, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa  
w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie 
wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy  
o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych oraz o dokonanym potrąceniu.  

3. Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekraczać 30 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar 
umownych.  

§ 8 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy, jeżeli w trakcie jej realizacji pojawi się 
konieczność dostosowania sposobu świadczenia do nowych i nieprzewidzianych na etapie zawarcia 
umowy okoliczności, bez zmiany których wykonanie lub realizacja zamówienia będzie utrudniona lub 
niemożliwa. Zmiana w tym zakresie nastąpi po uzgodnieniu warunków przez przedstawicieli obu 
Stron, pod warunkiem, ze zmiana nie naruszy w sposób istotny warunków umowy i nie spowoduje 
utraty środków pochodzących z Unii Europejskiej.  

2. Dopuszczalna jest zmiana osób realizujących przedmiotu umowy określonych w ofercie Wykonawcy, 
na inne osoby, jeżeli z przyczyn losowych lub w wyniku okoliczności niezależnych od Wykonawcy 
osoby te nie będą mogły wykonywać usług objętych przedmiotem umowy. W tym przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować inną osobę, której doświadczenie oraz uprawnienia 
będą tożsame z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w postępowaniu, na podstawie 
którego została zawarta umowa.  

3. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
c) zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT 
d) nadzwyczajnej zmiany wartości nabywczej złotych polskich, w których jest ustalone 

wynagrodzenie Wykonawcy 
- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Jeśli zmiany, o których mowa w lit. a) lub d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również 
tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości 
zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności 
z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia 
w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, 
strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym 
zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego 
z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia; 

4. Dopuszczalna jest zmiana umowy wynikająca z przepisów i na zasadach określonych  
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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5. Zmiany umowy o których mowa w ust. 1 – 4 wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności.  

 
§ 9 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą w całości lub części, jeżeli z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego utraci on możliwość finansowania przedmiotu zamówienia ze 
środków pochodzących z Unii Europejskiej.   

3. Zamawiający lub Strony mogą rozwiązać umowę, jeżeli ze względu na sytuację epidemiczną, stany 
wyjątkowe, klęski żywiołowe lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, nie będzie możliwa  
realizacja zamówienia lub wykonanie usług objętych zamówieniem spowoduje niewspółmierne 
ryzyka w obszarze zdrowotnym lub bezpieczeństwa uczestników i innych osób zaangażowanych w 
realizację zamówienia lub w przypadku zaistnienia innych zagrożeń o podobnych skutkach. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie wynikających ze zmian przepisów 
prawa związanych z przedmiotem zamówienia. 

6. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy podlegają rozstrzygnięciu 
przez właściwy sąd powszechny  w Poznaniu. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a dwa Zamawiający.  
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy nr …………………………… 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Opis przedmiotu zamówienia (aktualny po zakończeniu postępowania) zostanie załączony do 

umowy 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …………………… 
 

Formularz zlecenia usługi   

nr ………….    z dnia ………………………. 

na potrzeby następującego Uczestnika (nazwisko i imię) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Uczestnika 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj zlecanej usługi (sesji terapii i terapii) 

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

Proponowany termin wykonania usługi: 

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

Dane kontaktowe (telefon) Przedstawiciela Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi Zamawiającego co do sposobu wykonania usługi (zalecenia, uwarunkowania związane  

z Uczestnikiem, inne) ………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Podpis i data Przedstawiciela Zamawiającego  
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Załącznik nr 3 do umowy nr …………………….. 
 

KARTA WYKONANIA USŁUGI nr …………… 

 

wykonanej przez ……………………………………………………………………………… dla Województwa Wielkopolskiego 

– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 61-731 Poznań - zgodnie  

z zamówieniem nr ……………. z dnia ……………......................... 20……. r. 

poświadcza się wykonanie usługi psychoterapeutycznej dla Uczestnika (nazwisko i imię Uczestnika): 

…………………………………………………………………………………adres:……………………………………………………… 

 

Lp. 

Rodzaj usługi i 
numer zlecenia 
Zamawiająceg

o 

Termin wykonania/ 
liczba godzin 

Miejsce 
wykonania 

Podpis i data 
Wykonawcy 

Podpis i data 
Zamawiającego 

Uwagi 

1. 

 

 

 

 

     

2. 

 

 

 

 

     

3.  

 

 

 

 

     

 

Wykonane usługi w pkt ……….. przyjmuje się bez zastrzeżeń*) / stwierdza się zastrzeżenia*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonane usługi w pkt ……….. przyjmuje się bez zastrzeżeń*) / stwierdza się zastrzeżenia*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonane usługi w pkt ……….. przyjmuje się bez zastrzeżeń*) / stwierdza się zastrzeżenia*) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi, zalecenia Wykonawcy/Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dopuszcza się zastosowanie załączników do niniejszej karty 
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Załącznik nr 7 

 

OŚWIADCZENIE PERSONELU PROJEKTU/OFERENTÓW, UCZESTNIKÓW 

KOMISJI PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/ OSOBY UPRAWNIONEJ DO 

DOSTĘPU W RAMACH SL201411 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679) 

W związku z realizacją Projektu pn. „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy 

WRPO 2007-2013 i 2014-2020 – Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę 

przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się  

z Inspektorem ochrony danych osobowych 

 - w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament 

Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e--mail: inspektor.ochrony@umww.pl, 

- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 

ul. Wspólna 2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  

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

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

                                                           
11 Niepotrzebne skreślić. 
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b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.); 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu  

RPWP.07.02.02-30-0003/18, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań 

informacyjno-promocyjnych oraz w celu archiwizacji w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

6. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-713 Poznań, 

Beneficjentowi realizującemu Projekt – Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – 

„Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji”. Moje dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz 

Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+. 

7. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia  

w ramach Projektu. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania. 
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9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 

 

 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS PERSONELU PROJEKTU 

OFERENTÓW/UCZESTNIKÓW KOMISJI 

PRZETARGOWYCH/WYKONAWCÓW/OSOBY 

UPRAWNIONEJ DO DOSTĘPU W RAMACH 

SL2014* 

 

 

 

 

 

                                                           
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej 
prawnego opiekuna. 


