
 

 

 

 
 
 
 

Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego nr 13/2019 

 
OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE NR 13/2019 

realizowane w ramach Projektu  „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program 
potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”, określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu nr 
RPPM.06.01.02-22-0030/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Lp. Wymagane Informacje Informacje podane przez Wykonawcę 

1. 

Nazwa Wykonawcy/ Imię i Nazwisko (w 
przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osobę fizyczną/ w 
przypadku spółki cywilnej imię i nazwisko 

każdego ze wspólników): 

 

2. 

Adres siedziby Wykonawcy/ oraz adres 
miejsca zamieszkania Wykonawcy  

(w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osobę fizyczną/w 

przypadku spółki cywilnej – adres 
zamieszkania każdego ze Wspólników – gdy 

jest inny niż adres siedziby Wykonawcy): 

 

3. Numer telefonu/faxu: 
 
 
 

4. Adres e-mail: 
 

5. 
Osoby wyznaczone do kontaktu 

 (w przypadku, gdy inne niż Wykonawca 
wskazany w pkt 1 

 

6. 
Numer telefonu osoby wyznaczonej do 

kontaktu (w przypadku, gdy inny niż numer 
telefonu Wykonawcy wskazany w pkt 3 

 

7. 

Adres e-mail osoby wyznaczonej do 

kontaktu 

(w przypadku, gdy inny niż e-mail Wykonawcy 
wskazany w pkt 4) 

 
 

8. 

Numer REGON, NIP/PESEL 

(w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osobę 

fizyczną/ w przypadku spółki 

cywilnej PESEL każdego ze 

wspólników) 

 

 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 13/2019 składam ofertę na świadczenie usługi 

przeprowadzenia cyklu spotkań superwizji grupowej i indywidualnej kadry zespołu 

projektowego– „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy 

program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”: 

oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym w zakresie: 

 

 



 

 

 

 

Superwizja kadry Zespołu Projektowego 

Cena jednostkowa brutto 
za 1 godzinę zegarową co stanowi 60 minut 
(obejmująca również koszty podatkowe i/lub 

ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego 
związane z zawarciem umowy zlecenie) 

Cena jednostkowa netto 
za 1 godzinę zegarową co stanowi 60 minut 
(obejmująca również koszty podatkowe i/lub 

ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego 
związane z zawarciem umowy zlecenie) 

 PLN  PLN 

słownie: słownie: 
 

 

Łączna suma brutto szacunkowej realizacji 
zleconych godzin w ilości 60 h w okresie  od dnia 

realizacji umowy do 30.06.2020 roku, 
stanowi iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 
godzinę h  pomnożony przez sumę zleconych 

ilości godzin i wynosi 
 

Łączna suma netto szacunkowej realizacji 
zleconych godzin w ilości 60 h w okresie od dnia 
podpisania umowy do 30.06.2020 roku, stanowi 

iloczyn ceny jednostkowej netto  za 1 godzinę h  
pomnożony przez sumę zleconych ilości godzin i 

wynosi 

 
 PLN  PLN 

słownie: słownie: 

 

 

UWAGA! jeżeli po stronie Zamawiającego wskutek realizacji zamówienia ma powstać 

obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od 

wypłacanego wynagrodzenia, Wykonawca wskazuje cenę oferty powiększoną o kwotę 

tych składek. 

 

 

Oświadczam, iż: 

1)posiadam uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające wykonanie w/w zamówienia oraz 

dysponuję potencjałem kadrowym i technicznym, odpowiednim do wykonania tego 

zamówienia, 

2) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w 

postępowaniu, 

3) osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia do wykonania tego zamówienia, 

4) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  

spełniam warunki w nim zawarte, 

5) posiadam/nie posiadam* osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu 

zamówienia posiadają/ nie posiadają* min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu 

superwizji grupowych i indywidualnych terapeutów i/lub psychologów* 

6) osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia – będą obecne w zaplanowanym 

terminie i zaplanowanych godzinach realizacji zamówienia w miejscu wskazanym przez 



 

 

Zamawiającego 

7) w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, zobowiązuje się on do zawarcia umowy w 

terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego według wzoru Zamawiającego 

(stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz umowy z zakresu 

powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru Zamawiającego 

(stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), 

8) jestem /nie jestem*/,osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu 

zamówienia są/nie są* powiązany/powiązane* kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym( pkt 4 lit. j Zapytania ofertowego), 

   9) realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu 

ofertowym, 

10)  posługuję się/osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posługują się 

językiem polskim w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne 

komunikowanie się, a także sprawnie i rzetelnie prowadzenie w języku polskim 

dokumentacji świadczenia usługi. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają 

biegłej znajomości języka polskiego, zapewniam tłumacza(y) języka polskiego, 

zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między osobami 

wskazanymi wyżej, na okres i dla potrzeb realizacji usługi będącej przedmiotem 

zamówienia w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

11)  oferuję realizację usług zgodnie z podaną kalkulacją. Cena oferty uwzględnia wszystkie 

koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po 

stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy), 

12) wszelkie dołączone do niniejszej oferty skany/kopie dokumentów są zgodne z oryginałem, 

13) zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych 

programowych, wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna 

integracja” Poddziałanie 6.1.2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 

Uczestników ww. Projektu,  

14) deklaruję*/nie deklaruję*  nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie, 

15) świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 

zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą, 

16) jest/nie jest* wobec Wykonawcy prowadzone żadne postępowanie upadłościowe bądź 

inne postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy (dotyczy prowadzących 

działalność gospodarczą), 

17) oświadczam, że /posiadam/ nie posiadam* /osoby wyznaczone do realizacji 

zamówienia posiadają/nie posiadają* pełną zdolność do czynności prawnych i 



 

 

korzystania  z pełni praw publicznych, 

18) nie byłem/ byłem* karany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe,  

19) oświadczam, że /posiadam/ nie posiadam* /osoby wyznaczone do realizacji 

zamówienia posiadają/nie posiadają* przeciwwskazania zdrowotne do realizacji 

przedmiotu zamówienia,  zgodnie z niniejszym zapytaniem. 

20) zapoznałem/zapoznałam* się ze wzorem umowy Zamawiającego nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 

21) zobowiązuję się/osoby wskazane do realizacji zamówienia zobowiązują się* w przypadku 

wyboru mojej/naszej* oferty, realizować usługę zgodnie z wytycznymi zawartymi w Produkcie 

Finalnym Projektu pt.” PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim – 

Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń 

niemieckich”, nr projektu: POKL.07.02.02.-22-011/11, który zostanie udostępniony przez 

Zamawiającego.  

 

Załącznikami do niniejszego formularza ofert stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Aktualny wydruk internetowy o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego (CEIDG/KRS – dotyczy 

prowadzących działalność gospodarczą,) 

2) kopia/podpisany skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania 

zawodu psychologa i/lub psychoterapeuty i/lub psychotraumatologa, superwizora 

3) informacja/oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu superwizji 

grupowej terapeutów i/lub psychologów, wykaz lat doświadczenia zrealizowanych usług 

– według wzoru stanowiącego  Załącznik nr 2 niniejszego zapytania, 

Oświadczam, że zostałem poinformowany oraz poinformowałem osoby mające realizować 
zamówienie, zgłoszone w ofercie o poniższej treści klauzuli informacyjnej, iż:  

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do: 
a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych jest 
Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy 
ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810), zwanego dalej ZWP, 

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący 
funkcję Instytucji Powierzającej, mającej siedzibę przy pl. Wspólnej 
2/4 w Warszawie (00-926), 

Dane osobowe w odniesieniu do: 
a) zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych Zarząd 
Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 



 

 

powierzył do przetwarzania – Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum 
Terapeutyczno-Prawne Interios w Gdańsku,  

b) zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący 
funkcję Instytucji Powierzającej powierzył do przetwarzania Instytucji 
Zarządzającej - Zarządowi Województwa Pomorskiego oraz 
Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios 
w Gdańsku  

  Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – moje dane osobowe są niezbędne dla realizacji 
RPO WP 2014-2020 i są przetwarzane na podstawie: 
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 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” 

oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 

20.12.2013 r.); 

c) 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 r.); 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 

217, z późn. zm.); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 

23 maja 2014 r., wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce 

w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej 

Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego – umowy zawartej pomiędzy 

Rządem Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., 

będącej wynikiem dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i 

samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne 

znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa, w perspektywie 2020 r., 

oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji; 

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zasadniczej, 

obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową zasadniczą oraz w celu 

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności potwierdzania 

kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości 

oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, 



 

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia 

obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 

informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, 

współfinansowanego z EFS; 

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą-Zarząd 

Województwa Pomorskiego mający siedzibę przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810) 

oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt – 

Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne Interios mającemu siedzibę 

przy ul. aleja Grunwaldzka 56 lok. 107, 80-241 Gdańsk oraz podmiotom, które świadczą 

usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ lub beneficjenta. 

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom 

realizującym na zlecenie IZ oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WP 2014-

2020; 

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Podanie danych wynika z konieczności realizacji Projektu, 

Posiadam prawo do: 

 dostępu do bycia poinformowanym, dostępu do swoich danych  
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych,   

 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, 

Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu, 
Moje  dane osobowe będą przechowywane przez okres do 31 grudnia 2028 roku. 
Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom kontrolnym w zakresie 
ww. Projektu. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 

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

miejscowość i data                podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 


