
 

Sławno, 01.03.2022 r. 
 

ROZEZNANIE RYNKU (ZAPYTANIE O CENĘ) – ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA DO PROWADZENIA 
WSPARCIA DLA DZIECI I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO 

NA TERENIE GMINY SŁAWNO 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE jako realizator projektu „Gmina Sławno stawia 
na rodzinę!” o nr RPLD.09.02.01-10-A011/21 zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu 
niniejszego zapytania o cenę. 
 

1. Zamawiający   
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332  Sławno 
Numer REGON: 592192713 
Numer NIP: 7681645516 

 
2. Przedmiot rozeznania 

Zatrudnienie w ramach projektu pn. „Gmina Sławno stawia na rodzinę!” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Psychologa do prowadzenia 
następującego wsparcia w ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego (dalej: PWD)  
na terenie gminy Sławno:  
Zadanie 1: zajęcia indywidualne z psychologiem dla dzieci  
Zadanie 2: poradnictwo psychologiczne (w formie indywidualnej lub rodzinnej) dla rodziców (rodzin) 

 
3. Niniejsze Zapytanie o cenę realizowane jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku. 
 
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Jeżeli dokumenty są sporządzone w języku 

obcym, Wykonawca powinien złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
5. Każdy potencjalny Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez 

jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta. Zamawiający 
nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (tj. na realizację jednego z zadań). 

 
6. Na każdym etapie realizacji zamówienia wybrany Oferent zobowiązany będzie do kontaktu   

z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne 
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na 
prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania 
o cenę i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe 
uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia w ramach Projektu.  

 
7. Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania: przedmiotem rozeznania jest zatrudnienie Psychologa do 

prowadzenia następującego wsparcia psychologicznego dla dzieci i rodziców (rodzin) w ramach 
działalności Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie gminy Sławno: 

 



 

 

• Zadanie 1 zajęcia indywidualne z psychologiem dla dzieci 
Planowany zakres wsparcia: przeprowadzenie dla 15 dzieci indywidualnych zajęć obejmujących terapię 
dzieci borykających się z konsekwencjami traumatycznych doświadczeń (takich jak m.in: przemoc  
w rodzinie, rozstanie rodziców), tworzenie dzieciom bezpiecznej przestrzeni do opowiedzenia  
o problemach czego często nie ma w domu, wsparcie dzieci w radzeniu sobie z aktualnymi 
trudnościami. Psycholog podczas prowadzonego wsparcia zobowiązany będzie do rozwijania 
następujących kompetencji kluczowych: 

• Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się (np. nabycie 
umiejętności wyrażenia własnych emocji i zdania oraz umiejętności mówienia o swoich 
problemach, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i szukania pomocy „z zewnątrz” 
w momentach kryzysowych, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia oraz zaufania 
w stosunku do osób dorosłych, itp.) 

• Kompetencje obywatelskie (np. nabycie umiejętności jednoczenia się z innymi w trudnym dla 
siebie okresie, zwalczenie w sobie zjawiska wyobcowania spowodowanego ciężką sytuacją 
życiową, budowanie poczucia świadomości swoich praw i równości z innymi członkami 
społeczeństwa itp.). 

a) Uczestnicy wsparcia: 15 wyznaczonych przez Zamawiającego osób (dzieci i młodzież w wieku od 6 
do 18 lat) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, borykających się z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi. 

b) Wymiar wsparcia: 15 dzieci x 20 godz. zegarowych/dziecko tj. łącznie 300 godz. zegarowych  
w okresie między 03.2022 a 06.2023 r.  

c) Planowany tryb realizacji wsparcia: wsparcie realizowane w dni robocze oraz w weekendy  
w godzinach dopołudniowych i popołudniowych (ostateczny tryb i terminy oraz godziny zajęć 
zostaną dostosowane do potrzeb uczestników wsparcia).  

d) Miejsce realizacji wsparcia: Gmina Sławno w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim, 
Miejscowości: Antoniówka i Sławno. 

e) Planowany termin realizacji wsparcia: w okresie między 03.2022 a 06.2023 r. 
f) Wybrany Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania zobowiązuje się do: 

• stałej współpracy z personelem projektu; 

• informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć  na 
realizację zadań, do których jest zobowiązany; 

• niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym 
Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości; 

• realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w oparciu  
o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości  
i potrzeb Uczestników Projektu. 

g) Dopuszczana forma zatrudnienia: 

• umowa zlecenie z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która wykonywać 
będzie w ramach zamówienia obowiązki Psychologa prowadzącego wsparcie osobiście  
w formie Indywidualnych zajęć z dziećmi w ramach działalności PWD na terenie Gminy Sławno 
- rozliczenie na podstawie rachunku/rachunków wystawionych do umowy zlecenie  

 lub 
• umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

(Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby posiadającej własną działalność 
gospodarczą, która obowiązki Psychologa będzie wykonywać osobiście) - rozliczenie na 
podstawie faktur za zrealizowane usługi 

 lub 
• umowa o świadczenie usług z innym podmiotem uprawnionym do realizacji usług (Zamawiający 



 

dopuszcza podpisanie umowy z firmą, która do realizacji usług oddeleguje Psychologa 
prowadzącego wsparcie) - rozliczenie na podstawie faktur za zrealizowane usługi. 

h) Wymagania względem Psychologa, który zostanie zaangażowany do prowadzenia wsparcia  
- w tym kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i dodatkowe wymagania (kryteria 
obowiązkowe):  

• wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, 

• doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym 
minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową 
nie powinno być krótsze niż 1 rok  

• dodatkowe wymagania: do realizacji zajęć w PWD może zostać zaangażowany wyłącznie 
Psycholog, który: 

o nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu 
zawieszona ani ograniczona 

o wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 
niego wynika z tytułu egzekucyjnego 

o nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 

Spełnienie ww. dodatkowych wymagań potwierdzone zostanie złożonymi oświadczeniami 
zawartymi w formularzu ofertowym. 

i) Warunki płatności:  
• rozliczenie wykonania umowy będzie realizowane miesięcznie, na podstawie dokumentacji 

potwierdzającej realizację wsparcia oraz rachunku (rachunków) lub faktury (faktur) 
przedkładanych Zamawiającemu. Przedłożenie podpisanych, wypełnionych dokumentów  
stanowić będzie warunek niezbędny do wypłaty wynagrodzenia  za zrealizowane usługi.  

• W przypadku osób fizycznych - od wynagrodzenia Zamawiający dokona potrąceń w ramach 
proponowanej przez Oferenta w niniejszym zapytaniu o cenę stawki- opłaci niezbędne daniny, 
należności o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, 
bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami, zgodnie z przedłożonym 
oświadczeniem do celów ubezpieczeń społecznych).  

• W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, firm/innych podmiotów 
składających ofertę- Oferent w ramach proponowanej w niniejszym zapytaniu stawki sam 
opłaci ww. należności (Zamawiający nie ponosi przy tym odpowiedzialności za ich poprawność, 
m.in. za poprawność zastosowania stawki VAT, decyzja o zastosowaniu odpowiedniej stawki 
podatku jest wyłączną decyzją Wykonawcy). 

• Wykonawca akceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które rzeczywiście 
się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin zajęć w związku  
z przyczynami zaistniałymi w wyniku realizacji projektu. Wykonawcy będzie przysługiwało 
częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin wyświadczonych 
usług. 

• Zadanie 2 poradnictwo psychologiczne (w formie indywidualnej lub rodzinnej) dla rodziców 
(rodzin) 

Planowany zakres wsparcia: realizacja poradnictwa psychologicznego (w formie indywidualnej lub 
spotkań rodzinnych) dla maksymalnie 25 rodziców; poradnictwo psychologiczne obejmuje relacje 
rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych 
członków; budowanie relacji z dzieckiem, budowanie więzi opartej na szacunku i zaufaniu; stawianie 
adekwatnych granic – umiejętność wejścia w świat dziecka i zrozumienia przyczyn jego zachowań, 
tłumaczenie konsekwencji bez stosowania gróźb i zastraszania; pozostawanie z dzieckiem w bliskiej 
relacji – przekonanie, że zabraniając określonych zachowań opiekun/rodzic chce dla dziecka dobrze 
budowanie relacji w atmosferze bliskości, zaufania i realnej troski (wzbudzenie ufności, że najlepsze co 



 

dziecko ma to właśnie kochający, wspierający i empatyczny rodzić, nawet wtedy nie może mieć 
wszystkiego innego); komunikowanie się w sposób, który nie blokuje dziecka tylko zachęca je do 
kontaktu i utrzymuje w nim; stabilizacja psychiczna uczestnika, na tyle aby mógł przestać koncentrować 
się na swoim położeniu i aby mógł efektywnie korzystać ze wsparcia, a także aby umiał radzić sobie z 
problemami, nabrał wiary we własne siły.  
Dodatkowo Psycholog podczas prowadzonego wsparcia zobowiązany będzie do rozwijania również  
następujących kompetencji kluczowych: 

• Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się (np. nabycie 
umiejętności budowania relacji rodzinnych w tym relacji z dzieckiem, komunikacji 
wewnątrzrodzinnej, budowania  więzi opartej na szacunku i zaufaniu, itp.) 

• Kompetencje obywatelskie (np. nabycie umiejętności jednoczenia się rodziny w trudnych 
chwilach, budowanie poczucia świadomości swoich praw w tym jako rodzica i równości  
z innymi członkami społeczeństwa pomimo gorszej sytuacji życiowej itp.).  

a) Uczestnicy wsparcia: maksymalnie 25 wyznaczonych przez Zamawiającego osób (osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym) borykające się z różnymi problemami życiowymi, przeżywające 
trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu, działania maja na celu przywrócić 
tym rodzicom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

b) Wymiar wsparcia: łącznie 192 godz. zegarowe w okresie między 03.2022 a 06.2023 r. (śr. 12 godz. 
zegarowych/tydzień x śr. 16 m-cy) 

c) Planowany tryb realizacji wsparcia: wsparcie realizowane w dni robocze oraz w weekendy  
w godzinach dopołudniowych i popołudniowych (ostateczny tryb i terminy oraz godziny zajęć 
zostaną dostosowane do potrzeb uczestników wsparcia). 

d) Miejsce realizacji wsparcia: Gmina Sławno w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim. 
e) Planowany termin realizacji wsparcia: w okresie między 03.2022 a 06.2023 r. 
f) Wybrany Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania zobowiązuje się do: 

• stałej współpracy z personelem projektu; 

• informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć  na 
realizację zadań, do których jest zobowiązany; 

• niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym 
Uczestniku/ Uczestniczce, który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości; 

• realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,  
w oparciu o ustalony między Stronami Harmonogram, uaktualniany w odniesieniu  
do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu. 

g) Dopuszczana forma zatrudnienia: 

• umowa zlecenie z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która wykonywać 
będzie w ramach zamówienia obowiązki Psychologa prowadzącego wsparcie dla rodziców 
(rodzin) w ramach działalności PWD na terenie Gminy Sławno - rozliczenie na podstawie 
rachunku/rachunków wystawionych do umowy zlecenie  

 lub 
• umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

(Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby posiadającej własną działalność 
gospodarczą, która obowiązki Psychologa będzie wykonywać osobiście) - rozliczenie na 
podstawie faktur za zrealizowane usługi 

 lub 
• umowa o świadczenie usług z innym podmiotem uprawnionym do realizacji usług (Zamawiający 

dopuszcza podpisanie umowy z firmą, która do realizacji usług oddeleguje Psychologa 
prowadzącego wsparcie) - rozliczenie na podstawie faktur za zrealizowane usługi. 

h) Wymagania względem Psychologa, który zostanie zaangażowany do prowadzenia wsparcia  
- w tym kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i dodatkowe wymagania (kryteria 



 

obowiązkowe):  

• wykształcenie:  wyższe na kierunku psychologia, 

• doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym 
minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową 
nie powinno być krótsze niż 1 rok  

• dodatkowe wymagania: do realizacji zajęć w placówce wsparcia dziennego może zostać 
zaangażowany wyłącznie Psycholog, który: 
o nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu 

zawieszona ani ograniczona 
o wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego 

wynika z tytułu egzekucyjnego 
o nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 
Spełnienie ww. dodatkowych wymagań potwierdzone zostanie złożonymi oświadczeniami 
zawartymi w formularzu ofertowym. 

i) Warunki płatności:  
• rozliczenie wykonania umowy będzie realizowane miesięcznie, na podstawie dokumentacji 

potwierdzającej realizację wsparcia oraz rachunku (rachunków) lub faktury (faktur) 
przedkładanych Zamawiającemu. Przedłożenie podpisanych, wypełnionych dokumentów  
stanowić będzie warunek niezbędny do wypłaty wynagrodzenia  za zrealizowane usługi.  

• W przypadku osób fizycznych - od wynagrodzenia Zamawiający dokona potrąceń w ramach 
proponowanej przez Oferenta w niniejszym zapytaniu o cenę stawki- opłaci niezbędne daniny, 
należności o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, 
bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami, zgodnie z przedłożonym 
oświadczeniem do celów ubezpieczeń społecznych).  

• W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, firm/innych podmiotów 
składających ofertę- Oferent w ramach proponowanej w niniejszym zapytaniu stawki sam 
opłaci ww. należności (Zamawiający nie ponosi przy tym odpowiedzialności za ich poprawność, 
m.in. za poprawność zastosowania stawki VAT, decyzja o zastosowaniu odpowiedniej stawki 
podatku jest wyłączną decyzją Wykonawcy). 

• Wykonawca akceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które rzeczywiście 
się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin zajęć w związku  
z przyczynami zaistniałymi w wyniku realizacji projektu. Wykonawcy będzie przysługiwało 
częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin wyświadczonych 
usług. 
 

8. Grupę skierowaną przez Zamawiającego do udziału we wsparciu uznaje się za zamkniętą.  
Nie dopuszcza się udziału innych osób tj. spoza realizowanego projektu w udzielanym wsparciu. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba osób biorących udział w projekcie może ulec 
zmniejszeniu/zwiększeniu. Zamawiający zastrzega sobie więc prawo zmniejszenia/zwiększenia 
liczby osób skierowanych do udziału we wsparciu.  
Dokładne terminy realizacji wsparcia zostaną wskazane w ustalonym między stronami 
Harmonogramie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu realizacji zamówienia, wynikającej  
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie ogłaszania niniejszego zapytania o cenę czy 
zmiany terminu realizacji projektu (w przypadku m.in. wydłużenia okresu realizacji projektu). 
 
 
 



 

9. Sposób przygotowania i składania ofert: 
a) Zamawiający wymaga złożenia w odpowiedzi na niniejsze zapytanie o cenę: 

• wypełnionego kompletnie w języku polskim, niezmodyfikowanego, podpisanego przez osobę 
uprawnioną formularza oferty wraz z niezbędnymi oświadczeniami – oryginału na wzorze 
załącznika nr 1  do niniejszego Zapytania 

• wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) aktualnego  
(tj. pobranego z systemu nie wcześniej niż 60 dni przed dniem składania oferty) dokumentu 
potwierdzającego wpis do jednego z ww. rejestrów i tym samym prowadzenie działalności 
gospodarczej (ww. dokument pobrany ze strony https://aplikacja.ceidg.gov.pl lub 
https://ekrs.ms.gov.pl nie wymagają podpisu i pieczęci) - dotyczy wyłącznie osób 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz innych podmiotów gospodarczych, 
składających ofertę. 

• ww. dokumentacja podpisana powinna zostać przez Oferenta lub osobę/osoby uprawnione do 
reprezentacji Oferenta (jeżeli dokumenty rejestrowe wskazują inaczej- dodatkowo dołączyć 
należy pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty przez daną osobę) 

Od wybranego Oferenta, przed podpisaniem umowy na realizację usług, Zamawiający będzie 
wymagał przedłożenia dodatkowo: 

• poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających jasno  
i czytelnie posiadanie: 
o niezbędnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie objętym danym zapytaniem (certyfikaty/ 

dyplomy, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, itp.),  
o doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, referencje i inne dokumenty 

potwierdzające w czytelny sposób doświadczenie zawodowe)  
przedłożonych odpowiednio: przez Oferenta składającego ofertę który pełnić będzie funkcję 
Psychologa (dotyczy osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą) / przez Psychologa, który zostanie oddelegowany do realizacji wsparcia (dotyczy 
innych firm, podmiotów gospodarczych, składających ofertę). 

b) ofertę można złożyć tylko jedną w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście   
na adres Biura projektu, tj. na adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE,  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332  Sławno (w godzinach: 07:30 – 15:30 w dni robocze  
od poniedziałku do piątku)  

c) oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz 
informacje określone w sposób jednoznaczny 

d) oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego 
dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu 

e) ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu 
f) termin składania ofert: od 01.03.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 09.03.2022 r. do godziny 12:00. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na 
wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską 

g) oferty złożone po terminie, niekompletne, na zmodyfikowanych wzorach nie będą rozpatrywane 
h) otrzymane oferty Zamawiający pozostawia w dokumentacji projektowej i nie podlegają one 

zwrotowi 
i) termin związania ofertą: Oferent pozostaje związany ofertą przez okres minimum 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
j) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 
k) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia bądź niewybrania oferty 

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/
https://ekrs.ms.gov.pl/


 

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:  
a) cenę jednostkową należy podać w odniesieniu do ceny za godzinę realizacji wsparcia, w złotych 

polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
b) cenę łączną za realizację danego zadania należy podać mnożąc cenę jednostkową razy liczbę godzin 

wsparcia w ramach danego zadania, w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. 

c) ceną łączną oferty należy podać jako sumę ceny łącznej za realizację zadania nr 1 i zadania nr 2,  
w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

d) rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).   
e) Oferent zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją wsparcia 

w okresie jego realizacji, w tym w ramach proponowanej stawki zobowiązany jest uwzględnić 
wszystkie daniny publiczno- prawne (oferowana cena musi być ceną brutto brutto). 
 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Zamawiający przy 
wyborze oferty kierował się będzie jedynie łączną ceną oferty zaproponowaną za realizację w całości 
zadania 1 oraz zadania 2. 
 
12. Wybór najkorzystniejszej oferty:   
a) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym (oferenci, którzy nie wykażą spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu- tj. nie podpiszą oświadczeń w przedmiotowym zakresie lub ich 
oferta nie będzie spełniać stawianych wymagań formalnych, dotyczących sposobu sporządzenia  
i zakresu oferty zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu), a następnie oceny pod względem 
cen ofert. 

b) za ofertę najkorzystniejszą dla danego zadania zostanie uznana oferta spełniające stawiane 
wymagania formalne, która charakteryzuje się najniższą łączną ceną za realizację w całości zadania 
1 oraz zadania 2. 

c) oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona  
po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą w rozumieniu 
przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa 
bądź zapisami danego zapytania, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę  nie 
spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która  
nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie łącznej ceny oferty (np. zawierająca błędy  
w wyliczeniu cen łącznych za realizację poszczególnych zadań polegające na nieprawidłowym 
przemnożeniu liczby godzin x zaproponowana stawka godzinowa za realizację zajęć w ramach 
danego zadania; błędy w wyliczeniu ceny łącznej oferty polegające na nieprawidłowym wyliczeniu 
sumy ceny łącznej za realizację zadania 1 i zadania 2 itp.).  

d) Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania o cenę  
w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania  
do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, 
oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania  
(w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność 
z celami Projektu).   

e) W przypadku odnotowania dwóch jednakowych ofert cenowych (tj. posiadających taką samą łączną 
cenę całej oferty), jako korzystniejszą ofertę, która zostanie wybrana w ramach  niniejszego 
postępowania, uznaje się ofertę złożoną przez Podmiot Ekonomii Społecznej (dalej: PES). Zgodnie z 
definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” przez PES należy rozumieć: 

• spółdzielnię socjalną, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 



 

socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205 z późn. zm.); 

• jednostkę reintegracyjną, realizującą usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
o CIS i KIS; 
o ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. 
zm.); 

• organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. 
zm.); 

• spółdzielnię, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnię pracy lub spółdzielnię inwalidów i 
niewidomych, działającą w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

• koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.); 

• zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

f) informacja o zmianie treści zapytania o cenę zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

g) w przypadku istotnej modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert.  
h) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta telefonicznie 

 
13. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane 
osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, 
dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na 
wezwanie do uzupełnienia oferty i w związku z tym informuje, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą  
w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno. Kontakt jest możliwy za pomocą 
telefonu: 44 755-18-54;  44 755-17-88,  adresu e-mail: gops.slawno@wp.pl 

• W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się poprzez adres e-mail: 
gops.slawno@wp.pl 

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym niniejszym zapytaniem  
o cenę tj.: 
o wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c Rozporządzenia; 
o zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 
o prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a lub c lub e Rozporządzenia. 

• Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach 
RPO WŁ 2014-2020 dane osobowe Oferenta objęte są przepisami o dostępie do informacji 
publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej 
regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom 
zaangażowanym w proces realizacji RPO WŁ 2014-2020. 

• Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

mailto:gops.slawno@wp.pl
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rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również 
Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym 
postępowaniu. 

• Oferent posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych,  
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

• Oferent posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu 
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do 
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania 
lub odrzuceniem jego oferty 

• Wykonawcy, Oferentowi nie przysługuje: 
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

• W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO 

 
 
 
 
Wykaz załączników:   
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty do ROZEZNANIA RYNKU (ZAPYTANIA O CENĘ) – ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA DO 
PROWADZENIA WSPARCIA DLA DZIECI I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA 
TERENIE GMINY SŁAWNO z dnia 01.03.2022 r. w ramach projektu pn.: „Gmina Sławno stawia na rodzinę!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty do ROZEZNANIA RYNKU (ZAPYTANIA O CENĘ) – ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA DO PROWADZENIA WSPARCIA DLA DZIECI  
I RODZICÓW W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMINY SŁAWNO z dnia 01.03.2022 r. w ramach projektu pn.: „Gmina 
Sławno stawia na rodzinę!” 

 

FORMULARZ OFERTY 

DANE OFERENTA 

Imię  i nazwisko lub Nazwa 
Oferenta 

 

Adres zamieszkania lub adres 
siedziby firmy 

 
 
 

Numer telefonu  do kontaktu 
 
 

Adres e-mail do kontaktu 
 
 

 

 
W odpowiedzi na zapytanie o cenę, dotyczące zatrudnienia Psychologa do prowadzenia wsparcia dla dzieci  
i rodziców w ramach działalności Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Sławno, prowadzonych  
w ramach projektu pn.: „Gmina Sławno stawia na rodzinę!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, deklaruję, iż: 
 
Oferuję realizację zadań po następującej cenie i na następujących warunkach: 
 

Lp. Numer i nazwa 
zadania  

cena jednostkowa 
brutto brutto* za 1 

godz. zegarową zajęć 
– należy podać cenę 
w złotych polskich 

(PLN) z dokładnością 
do dwóch miejsc po 

przecinku  

Liczba godzin 
zegarowych 

wsparcia 

cena łączna brutto brutto*  za realizację 
danego zadania  (należy podać mnożąc cenę 
jednostkową razy liczbę godzin wsparcia w 

ramach danego zadania) – należy podać cenę 
brutto brutto*  w złotych polskich (PLN)  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

1. Zadanie 1: zajęcia 
indywidualne z 
psychologiem dla 
dzieci  

 

300 godz. 
zegarowych 

 
……………….……zł brutto brutto/godz. zegarową  

x 300 godz. zegarowych = ……………….……… zł 

brutto brutto 

2. Zadanie 2: 
poradnictwo 
psychologiczne  
(w formie 
indywidualnej lub 
rodzinnej) dla 
rodziców (rodzin) 

 

192 godz. 
zegarowe 

 
……………….……zł brutto brutto/godz. zegarową  

x 192 godz. zegarowe = ……………….……… zł 

brutto brutto 

* Brutto brutto: stawka zawierająca wszystkie daniny publiczno-prawne, podatki 

 

CENA ŁĄCZNA OFERTY 
należy podać sumę ceny łącznej za realizację 

zadania 1 i zadania 2, w złotych polskich (PLN)  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

   cena łączna brutto brutto*  za realizację zadania 1  
+ cena łączna brutto brutto*  za realizację zadania 2  

 
= ………………………………………………….. zł brutto brutto 

 
SŁOWNIE: ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Ponadto oświadczam, że odpowiednio ja/osoba, która zostanie zaangażowana do realizacji wsparcia:  
posiadam niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wymagane względem Psychologa, który 
zaangażowany zostanie do prowadzenia wsparcia, tj.:  

 

wyższe na kierunku psychologia  
 TAK 

 NIE 

minimum roczne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/ w pracy z określoną grupą 
docelową 

 TAK 

 NIE 
 
W przypadku ofert składanych przez Oferentów innych niż osoby fizyczne: 
Oświadczam, iż Oferent zalicza się do Podmiotów Ekonomii Społecznej: 

Zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
na lata 2014-2020” przez PES należy rozumieć: 

• spółdzielnię socjalną, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.  
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205 z późn. zm.); 

• jednostkę reintegracyjną, realizującą usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
o CIS i KIS; 
o ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1172 z późn. zm.); 

• organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
688 z późn. zm.); 

• spółdzielnię, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnię pracy lub spółdzielnię 
inwalidów i niewidomych, działającą w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r.  
- Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.); 

• koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 
gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.); 

• zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

TAK 

 

NIE 

 
Jednocześnie zobowiązuję się przed podpisaniem umowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
przedłożyć mu: 
1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających jasno i czytelnie 

posiadanie przez mnie/przez angażowanego Psychologa niezbędnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie objętym 
danym zapytaniem (dyplomy, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, itp.), 

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających jasno i czytelnie 
posiadanie dokumenty potwierdzające posiadane przeze mnie/przez angażowanego Psychologa 
doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, referencje i inne dokumenty potwierdzające w czytelny sposób 
doświadczenie zawodowe). 

 
Ponadto oświadczam, że:  
1. Zapoznałem się z treścią „ROZEZNANIA RYNKU (ZAPYTANIA O CENĘ) – zatrudnienie psychologa do 

prowadzenia wsparcia dla dzieci i rodziców w ramach działalności placówek wsparcia dziennego na terenie 
Gminy Sławno z dnia 01.03.2022 r. oraz że akceptuję wszystkie zapisy ww. rozeznania i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń.  

2. Składam tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania i w jednym egzemplarzu.                   
3. Niniejszy formularz oferty nie został przeze mnie modyfikowany i jest podpisany przez osobę uprawnioną.  



 

4. Oferta jest zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi 
ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełnia wymogi 
opisane w przedmiotowym zapytaniu. 

5. Przedstawiona oferta cenowa uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  
w okresie jego realizacji.       

6. Ja, realizujący wsparcie osobiście/ angażowany przeze mnie Psycholog do realizacji wsparcia w placówce 
wsparcia dziennego: 

• nie jest/nie jestem i nie był/nie byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 
mu/mi zawieszona ani ograniczona 

• wypełnia/-m obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego/ do mnie 
wynika z tytułu egzekucyjnego 

• nie był/-em skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. 

7. Spełniam wszelkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 
 
 
 
 

……………………...………………………………….…………………….………….………………………………….  
Data i czytelny podpis Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta z załączonym pełnomocnictwem 

 
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe 
uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach  
i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do 
uzupełnienia oferty i w związku z tym informuje, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą  
w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 
44 755-18-54;  44 755-17-88,  adresu e-mail: gops.slawno@wp.pl 

• W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się poprzez adres e-mail: 
gops.slawno@wp.pl 

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym niniejszym zapytaniem o cenę tj.: 
o wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia; 
o zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 
o prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c 

lub e Rozporządzenia. 

• Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach RPO WŁ 
2014-2020 dane osobowe Oferenta objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym 
mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich 
udostępnienie, ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji 
RPO WŁ 2014-2020. 

• Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (We) Nr 1083/2006. Okres ten dotyczy również 
Oferentów, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze w niniejszym postępowaniu. 

• Oferent posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania. 
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• Oferent posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 

• Wykonawcy, Oferentowi nie przysługuje: 
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

• W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO 

 
                               Przyjmuje powyższe  do wiadomości:  
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………….  
                                                 Data i czytelny podpis Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta z załączonym pełnomocnictwem 


