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Ogłoszenie

Numer

2020-11756-20575

Id

20575

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.08.03.02-24-03AD/19 - Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i 
nerwicowych

Tytuł

Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych 
i nerwicowych

Warunki zmiany umowy

1.�W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą 
umowę. Termin podpisania umowy: w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy.
2.�Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z powodu:
a)�zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ 
na realizację przedmiotu umowy,
b)�zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
c)�zmiany liczby uczestników z przyczyn niezależnych od zamawiającego.
3.�W przypadku zmian skutkujących zwiększeniem wartości zamówienia, wartość zamówienia po zmianie 
nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonego w umowie.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-09
1. Zapytanie ofertowe nr 1/XII/2020
2. Załącznik  nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
5. Załącznik nr 4 -

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK
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Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-09

Data ostatniej zmiany

2020-12-09

Termin składania ofert

2020-12-18

Planowany termin podpisania umowy

2021-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

"Nasza Przychodnia: Sp. z o.o
Al. Wolności 46
42-217 Częstochowa
NIP: 9491940012

Osoby do kontaktu

Błażej Blukacz
tel.: 502084211
e-mail: adm@naszaprzychodnia.czest.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób z kadry medycznej 

Budżet części 1

1200,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
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Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

W związku z realizacją projektu „Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych 
i nerwicowych”, numer WND-RPSL.08.03.02-24-03AD/19 realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie . 8.3. Poprawa 
dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu 
i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 
właściwej opieki zdrowotnej,
NASZA PRZYCHODNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (zamawiający) zaprasza 
do składania ofert na przeprowadzenie:
a)�szkolenia dla 10 osób z kadry medycznej z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji zaburzeń 
depresyjnych i lękowych,
b)�zajęć grupowych dla 300 pacjentów uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji, z 
zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi obejmujących:
•�trening redukcji stresu,
•�warsztaty terapeutyczne - warsztat psychodramy,
•�warsztaty terapeutyczne - warsztat radzenia sobie z emocjami,
•�warsztaty terapeutyczne - warsztat asertywności,
•�zajęcia w ramach działań edukacyjnych.
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - Przeprowadzenie szkolenia dla 10 osób z kadry medycznej z zakresu 
nowoczesnych technik rehabilitacji zaburzeń depresyjnych i lękowych
Do podstawowych zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie szkolenia w formie 
wykładów i warsztatów, w oparciu o case study z wykorzystaniem materiałów papierowych i 
elektronicznych:
��dla 5 lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii,  lekarzy rezydentów odbywających specjalizację 
w dziedzinie psychiatrii i psychologów (8 godz. edukacyjnych, jeden dzień szkoleniowy),
��dla 5 fizjoterapeutów (8 godz. edukacyjnych, 1 dzień szkoleniowy),
Realizator zapewni, że  szkolenia prowadzone będą przez lekarzy specjalistów w dziedzinie 
psychiatrii lub  psychologów z kwalifikacjami w zakresie psychoterapii, doświadczonych w pracy 
z pacjentami  dotkniętymi problemem zaburzeń psychicznych afektywnych i nerwicowych. W 
przypadku  działań skierowanych do grupy fizjoterapeutów dopuszcza się dodatkowo prowadzenie-

  szkolenia przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej. 
Treści  przekazywane w ramach szkoleń dotyczyły będą m.in.:  
��w przypadku lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii, lekarzy rezydentów  odbywających 
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specjalizację w ww. dziedzinie oraz psychologów: kompleksowości  postępowania w rehabilitacji 
osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz  nerwicowymi, nowoczesnych metod 
psychoterapii stosowanych w usprawnianiu  funkcji poznawczych, rehabilitacji psychiatrycznej 
z udziałem nowoczesnych  technologii, efektywnego łączenia farmakoterapii z metodami 
niefarmakologicznymi,  najnowszych wytycznych i rekomendacji w zakresie omawianej tematyki, 
��w przypadku fizjoterapeutów: kompleksowości postępowania w rehabilitacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi, nowoczesnych metod rehabilitacji stosowanych w 
usprawnianiu funkcji ruchowych, rehabilitacji ruchowej pacjentów psychiatrycznych z udziałem 
nowoczesnych technologii, najnowszych wytycznych i rekomendacji w zakresie omawianej 
tematyki. 
W celu oceny efektywności szkoleń Wykonawca opracuje ankietę ewaluacyjną dot. przekazywanych 
treści, obejmującą min. 20 pytań zamkniętych. Anonimowa ankieta zostanie przeprowadzona przed 
szkoleniem w formie pre-testu oraz po szkoleniu w formie post-testu. Wyniki ankiet zostaną 
wprowadzone do arkusza programu Excel i przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej i 
papierowej. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników 
ankiet oceniających jakość przeprowadzonych działań oraz wydania uczestnikom certyfikatów 
potwierdzających podniesienie kwalifikacji zawodowych. 
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zakresów 
medycznych (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, w wymiarze min. 8 godzin, dla 
min. 50 osób poświadczone odpowiednimi dokumentami).
Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie osoby wykonujące zawody medyczne i mające zastosowanie 
w ochronie zdrowia, w tym w szczególności doświadczone w pracy z pacjentami dotkniętymi 
problemami zaburzeń psychicznych afektywnych i nerwicowych (zgodnie z Regionalnym programem 
rehabilitacji  osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi i nerwicowymi na lata 2019-2022), tj.: 
lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii, psycholodzy z kwalifikacjami w zakresie psychoterapii 
lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej, posiadający co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pracy z pacjentami dotkniętymi problemem zaburzeń psychicznych afektywnych 
i nerwicowych.

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

80560000-7 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Częstochowa

Gmina

Częstochowa

Miejscowość

Częstochowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zakresów 
medycznych (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, w wymiarze min. 8 godzin, dla 
min. 50 osób poświadczone odpowiednimi dokumentami).
Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie osoby wykonujące zawody medyczne i mające zastosowanie 
w ochronie zdrowia, w tym w szczególności doświadczone w pracy z pacjentami dotkniętymi 
problemami zaburzeń psychicznych afektywnych i nerwicowych (zgodnie z Regionalnym programem 
rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi i nerwicowymi na lata 2019-2022), tj.: 
lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii, psycholodzy z kwalifikacjami w zakresie psychoterapii 
lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej, posiadający co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pracy z pacjentami dotkniętymi problemem zaburzeń psychicznych afektywnych 
i nerwicowych.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
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•�Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•�Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(według wzoru z załącznika nr 2). 
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
�a) o którym mowa wart. 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 
�b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 
c) skarbowe;  
3) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
4) 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; 
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) 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; 
7) 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. 
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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; 
9) 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 lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
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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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:
1. Wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kaputałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oświadczenia RODO, Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli 
ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem 
rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„cena” – maks.  100 pkt (waga 100%)

Cena brutto powinna podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty liczone wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 100
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gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.

Część: 2

Tytuł części 2

Przeprowadzenie treningu redukcji stresu dla 300 uczestników

Budżet części 2

40500,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - Przeprowadzenie treningu redukcji stresu dla 300 uczestników projektu
Do podstawowych zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie treningu redukcji stresu 
opartego na metodach uznanych naukowo realizowanego przez psychologa dla 300 osób, w 
wymiarze 9 spotkań grupowych trwających 1,5 godz. edukacyjnej w grupach maksymalnie 
12-osobowych w łącznych wymiarze 337,5 godz. edukacyjnej (9 spotkań x 1,5 godz. edukacyjnej x 
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25 grup = 337,5 godz. edukacyjnej), spotkania mają na celu zwiększenie kompetencji uczestników w 
zakresie  umiejętności relaksacji psychofizycznej.

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Częstochowa

Gmina

Częstochowa

Miejscowość

Częstochowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca udzielający świadczeń w Programie (lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, 
psycholog) powinien posiadać kompetencje określone przepisami zawartymi w załączniku nr 6 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w części dotyczącej świadczeń psychiatrycznych 
ambulatoryjnych dla dorosłych (porada lekarska terapeutyczna, w tym personel: pkt. 1-3; porada 
psychologiczna, w tym personel: pkt 1)114. Ponadto, w zakresie nieuregulowanym przepisami 
ww. Rozporządzenia wszyscy psycholodzy realizujący projekt będą specjalistami w zakresie 
psychoterapii lub będą w trakcie procesu kształcenia w zakresie psychoterapii (ukończony 
co najmniej rok kształcenia w szkole psychoterapii) a konsultacje z zakresu psychoterapii 
prowadzone będą przez psychoterapeutę, posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i 
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certyfikat ukończenia szkoły psychoterapii oraz doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami 
psychicznymi (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, minimum rok pracy w wymiarze 
nie mniejszym niż 50% pełnego wymiaru czasu pracy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•�Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•�Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(według wzoru z załącznika nr 2). 
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
�a) o którym mowa wart. 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 
�b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 
c) skarbowe;  
3) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
4) 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; 
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5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) 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; 
7) 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. 
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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; 
9) 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 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:
1. Wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kaputałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oświadczenia RODO, Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli 
ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem 
rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„cena” – maks.  100 pkt (waga 100%)

Cena brutto powinna podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty liczone wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.

Część: 3

Tytuł części 3

Warsztaty terapeutycze (psychodramy) dla 300os.

Budżet części 3

6750,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników 
projektu - warsztat psychodramy 
Do podstawowych zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych 
dla 300  uczestników projektu - warsztat psychodramy realizowany przez psychologa posiadającego 
kwalifikacje w zakresie psychodramy, w formie 1 spotkania trwającego 3 godz. edukacyjne (135 
minut), w grupach maksymalnie 12-osobowych w łącznym wymiarze 75 godz. edukacyjnych (1 
spotkanie x 3 godz. edukacyjne x 25 grup = 75 godz. edukacyjnych); warsztat ma na celu 
przepracowywanie uczuć oraz doświadczeń pacjentów poprzez wykorzystanie elementów dramy i 
teatru.

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Częstochowa

Gmina

Częstochowa

Miejscowość

Częstochowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca udzielający świadczeń w Programie (lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, 
psycholog) powinien posiadać kompetencje określone przepisami zawartymi w załączniku nr 6 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w części dotyczącej świadczeń psychiatrycznych 
ambulatoryjnych dla dorosłych (porada lekarska terapeutyczna, w tym personel: pkt. 1-3; porada 
psychologiczna, w tym personel: pkt 1)114. Ponadto, w zakresie nieuregulowanym przepisami 
ww. Rozporządzenia wszyscy psycholodzy realizujący projekt będą specjalistami w zakresie 
psychoterapii lub będą w trakcie procesu kształcenia w zakresie psychoterapii (ukończony 
co najmniej rok kształcenia w szkole psychoterapii) a konsultacje z zakresu psychoterapii 
prowadzone będą przez psychoterapeutę, posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i 
certyfikat ukończenia szkoły psychoterapii oraz doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami 
psychicznymi (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, minimum rok pracy w wymiarze 
nie mniejszym niż 50% pełnego wymiaru czasu pracy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•�Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•�Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(według wzoru z załącznika nr 2). 
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw 
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wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
�a) o którym mowa wart. 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 
�b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 
c) skarbowe;  
3) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
4) 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; 
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) 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; 
7) 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. 
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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; 
9) 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 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:
1. Wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kaputałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oświadczenia RODO, Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli 
ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem 
rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„cena” – maks. 100 pkt (waga 100%)

Cena brutto powinna podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty liczone wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.
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Część: 4

Tytuł części 4

Warsztaty terapeutyczne radzenia sobie z emocjami dla 300os.

Budżet części 4

6750,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników 
projektu - warsztat radzenia sobie z emocjami
Do podstawowych zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych 
dla 300 uczestników projektu - warsztat radzenia sobie z emocjami realizowany przez psychologa, 
w formie 1 spotkania trwającego 3 godz. edukacyjne (135 minut), w grupach maksymalnie 
12-osobowych w łącznym wymiarze 75  godz. edukacyjnych (1 spotkanie x 3 godz. edukacyjne x 
25 grup = 74 godz. edukacyjnych); warsztat ma na celu przekazanie pacjentom podstawowej wiedzy 
na temat wpływu emocji na funkcjonowanie poznawcze, relacje społeczne i samopoczucie fizyczne 
oraz praktycznej umiejętności zarządzania własnymi emocjami.

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
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85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Częstochowa

Gmina

Częstochowa

Miejscowość

Częstochowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca udzielający świadczeń w Programie (lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, 
psycholog) powinien posiadać kompetencje określone przepisami zawartymi w załączniku nr 6 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w części dotyczącej świadczeń psychiatrycznych 
ambulatoryjnych dla dorosłych (porada lekarska terapeutyczna, w tym personel: pkt. 1-3; porada 
psychologiczna, w tym personel: pkt 1)114. Ponadto, w zakresie nieuregulowanym przepisami 
ww. Rozporządzenia wszyscy psycholodzy realizujący projekt będą specjalistami w zakresie 
psychoterapii lub będą w trakcie procesu kształcenia w zakresie psychoterapii (ukończony 
co najmniej rok kształcenia w szkole psychoterapii) a konsultacje z zakresu psychoterapii 
prowadzone będą przez psychoterapeutę, posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i 
certyfikat ukończenia szkoły psychoterapii oraz doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami 
psychicznymi (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, minimum rok pracy w wymiarze 
nie mniejszym niż 50% pełnego wymiaru czasu pracy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•�Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•�Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(według wzoru z załącznika nr 2). 
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
�a) o którym mowa wart. 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 
�b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 
c) skarbowe;  
3) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
4) 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; 
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) 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; 
7) 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. 
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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; 
9) 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 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:
1. Wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kaputałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oświadczenia RODO, Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli 
ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem 
rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

„cena” – maks. 100 pkt (waga 100%)

Cena brutto powinna podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty liczone wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.

Część: 5

Tytuł części 5

Warsztaty terapeutyczne- warsztat asertywności dla 300 os.

Budżet części 5

6750,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis
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CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA - Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników 
projektu - warsztat asertywności
Do podstawowych zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych 
dla 300 uczestników projektu - warsztat asertywności realizowany przez psychologa, w formie 
1 spotkania trwającego 3 godz. edukacyjne (135 minut), w grupach maksymalnie 12-osobowych 
w łącznym wymiarze 75 godz. edukacyjnych (1 spotkanie x 3 godz. edukacyjne x 25 grup = 75 
godz. edukacyjnych); warsztat ma na celu przekazanie pacjentom podstawowej wiedzy na temat 
asertywności oraz praktycznej umiejętności zastosowania asertywnej komunikacji oraz asertywnych 
zachowań w życiu codziennym. 

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Częstochowa

Gmina

Częstochowa

Miejscowość

Częstochowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca udzielający świadczeń w Programie (lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, 
psycholog) powinien posiadać kompetencje określone przepisami zawartymi w załączniku nr 6 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
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zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w części dotyczącej świadczeń psychiatrycznych 
ambulatoryjnych dla dorosłych (porada lekarska terapeutyczna, w tym personel: pkt. 1-3; porada 
psychologiczna, w tym personel: pkt 1)114. Ponadto, w zakresie nieuregulowanym przepisami 
ww. Rozporządzenia wszyscy psycholodzy realizujący projekt będą specjalistami w zakresie 
psychoterapii lub będą w trakcie procesu kształcenia w zakresie psychoterapii (ukończony 
co najmniej rok kształcenia w szkole psychoterapii) a konsultacje z zakresu psychoterapii 
prowadzone będą przez psychoterapeutę, posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i 
certyfikat ukończenia szkoły psychoterapii oraz doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami 
psychicznymi (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, minimum rok pracy w wymiarze 
nie mniejszym niż 50% pełnego wymiaru czasu pracy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•�Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•�Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(według wzoru z załącznika nr 2). 
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
�a) o którym mowa wart. 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 
�b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 
c) skarbowe;  
3) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
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zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
4) 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; 
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) 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; 
7) 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. 
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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; 
9) 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 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:
1. Wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kaputałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oświadczenia RODO, Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
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5. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli 
ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem 
rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„cena” – maks. 100 pkt (waga 100%)

Cena brutto powinna podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty liczone wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.

Część: 6

Tytuł części 6

Zajęcia w ramach działań edukacyjnych dla 300 osób

Budżet części 6



Wygenerowano: 2021-01-07 13:39 Strona 26 / 39

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych

3000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 6

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA - Przeprowadzenie zajęć w ramach działań edukacyjnych dla 300 
uczestników projektu 
Do podstawowych zadań Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie zajęć w ramach działań 
edukacyjnych dla 300 uczestników projektu obejmujących w odniesieniu do każdego uczestnika 
1  spotkanie realizowane przez psychologa, trwające 3 godz. edukacyjne, w grupach maksymalnie 
30-osobowych w łącznym wymiarze 30 godz. edukacyjnych (1 spotkanie x 3 godz. edukacyjne 
x 10 grup = 30 godz. edukacyjnych), uwzględniające badanie poziomu wiedzy uczestników przy 
zastosowaniu opracowanego przez Realizatora pre-testu przed prelekcją oraz post-testu po prelekcji, 
uwzględniającego min. 10 pytań zamkniętych (spotkanie będzie realizowane z wykorzystaniem 
metody wykładu oraz dyskusji, tematyka spotkania  zostanie szczegółowo zaplanowana przez 
realizującego je psychologa, natomiast  powinna obejmować co najmniej następujące treści: radzenie 
sobie ze stresem oraz  związek stylu życia, w tym m.in. aktywności fizycznej, diety, snu i wypoczynku, 
ze  zdrowiem psychicznym). 

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Częstochowa

Gmina

Częstochowa

Miejscowość

Częstochowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca udzielający świadczeń w Programie (lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, 
psycholog) powinien posiadać kompetencje określone przepisami zawartymi w załączniku nr 6 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w części dotyczącej świadczeń psychiatrycznych 
ambulatoryjnych dla dorosłych (porada lekarska terapeutyczna, w tym personel: pkt. 1-3; porada 
psychologiczna, w tym personel: pkt 1)114. Ponadto, w zakresie nieuregulowanym przepisami 
ww. Rozporządzenia wszyscy psycholodzy realizujący projekt będą specjalistami w zakresie 
psychoterapii lub będą w trakcie procesu kształcenia w zakresie psychoterapii (ukończony 
co najmniej rok kształcenia w szkole psychoterapii) a konsultacje z zakresu psychoterapii 
prowadzone będą przez psychoterapeutę, posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i 
certyfikat ukończenia szkoły psychoterapii oraz doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami 
psychicznymi (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, minimum rok pracy w wymiarze 
nie mniejszym niż 50% pełnego wymiaru czasu pracy).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
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przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•�Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•�Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(według wzoru z załącznika nr 2). 
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
�a) o którym mowa wart. 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 
�b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 
c) skarbowe;  
3) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
4) 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; 
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) 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; 
7) 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. 
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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; 
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9) 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 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:
1. Wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kaputałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oświadczenia RODO, Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli 
ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem 
rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania.

Kryteria oceny do części 6

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis



Wygenerowano: 2021-01-07 13:39 Strona 30 / 39

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych

„cena” – maks. 100 pkt (waga 100%)

Cena brutto powinna podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty liczone wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.

Część: 7

Tytuł części 7

Zapewnienie sal na zajęcia i warsztaty

Budżet części 7

30025,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 7

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis
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CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA – zapewnienie:
a)�sali (8 godz. edukacyjnych x 2 grupy szkoleniowe 5-osobowe) na potrzeby przeprowadzenia 
szkolenia dla 10 osób z kadry medycznej z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji zaburzeń 
depresyjnych i lękowych,
b)�sali na zajęcia dla grup maksymalnie 12 osobowych w łącznym wymiarze 337,5 godz. 
edukacyjnych (9 spotkań grupowych x 1,5 godz. edukacyjnych x 25 grup maksymalnie 12-osobowych) 
na potrzeby treningu redukcji stresu dla 300 uczestników projektu,
c)�sali na warsztaty dla grup maksymalnie 12-osobowych w łącznym wymiarze 75 godz. 
edukacyjnych (1 spotkanie x 3 godz. edukacyjne x 35 grup = 75 godz. edukacyjnych) na potrzeby 
warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników projektu - warsztat psychodramy,
d)�sali na warsztaty dla grup maksymalnie 12-osobowych w łącznym wymiarze 75 godz. 
edukacyjnych (1 spotkanie x 3 godz. edukacyjne x 25 grup = 75 godz. edukacyjnych) na potrzeby 
warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników projektu - warsztat radzenia sobie z emocjami,
e)�sali na warsztaty dla grup maksymalnie 12-osobowych w łącznym wymiarze 75 godz. 
edukacyjnych (1 spotkanie x 3 godz. edukacyjne x 25 grup = 75 godz. edukacyjnych) na potrzeby 
warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników projektu - warsztat asertywności,
f)�sali na warsztaty dla grup maksymalnie 30-osobowych w łącznym wymiarze 30 godz. 
edukacyjnych (1 spotkanie x 3 godz. edukacyjne x 10 grup = 30 godz. edukacyjnych) na potrzeby 
zajęć dla 300 uczestników – w ramach działań edukacyjnych dla uczestników projektu.
Sale szkoleniowe powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt szkoleniowy (rzutnik, tablica, sprzęt 
audiowizualny) oraz dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Częstochowa

Gmina

Częstochowa

Miejscowość
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Częstochowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•�Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•�Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(według wzoru z załącznika nr 2). 
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
�a) o którym mowa wart. 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 
�b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 
c) skarbowe;  
3) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
4) 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; 
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5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) 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; 
7) 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. 
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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; 
9) 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 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:
1. Wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kaputałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.
3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oświadczenia RODO, Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli 
ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem 
rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania.

Kryteria oceny do części 7

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„cena” – maks. 100 pkt (waga 100%)

Cena brutto powinna podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty liczone wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.

Część: 8

Tytuł części 8

Zapewnienie materiałów szkoleniowych

Budżet części 8

11225,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 8
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi drukarskie

Opis

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA – zapewnienie:
a)�materiałów szkoleniowych drukowanych  10  kompletów na potrzeby szkolenia dla 10 osób z kadry 
medycznej z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji zaburzeń depresyjnych i lękowych,
b)�materiałów szkoleniowych na potrzeby zajęć - broszury - 300 szt. oraz materiałów pomocnych w 
przeprowadzeniu treningu 300 kompletów (3 piłki tenisowe, materiały piśmiennicze - 1 zeszyt A4, 
flamastry) na potrzeby treningu redukcji stresu dla 300 uczestników projektu,
c)�materiałów szkoleniowych na potrzeby zajęć - broszury 300 szt. oraz materiałów pomocnych 
w przeprowadzeniu treningu 300 kompletów (3 piłki tenisowe, materiały piśmiennicze - 1 zeszyt 
A4, flamastry) na potrzeby warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników projektu - warsztat 
psychodramy,
d)�materiałów szkoleniowych na potrzeby zajęć - broszury 300szt. oraz materiałów pomocnych w 
przeprowadzeniu treningu 300 kompletów (3 piłki tenisowe, materiały piśmiennicze - 1 zeszyt A4, 
flamastry) na potrzeby warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników projektu - warsztat radzenia 
sobie z emocjami,
e)�zapewnienie materiałów szkoleniowych na potrzeby zajęć  - broszury 300 szt. oraz materiałów 
pomocnych w przeprowadzeniu treningu 300 kompletów (3 piłki tenisowe, materiały piśmiennicze 
- 1 zeszyt A4, flamastry) na potrzeby warsztatów terapeutycznych dla 300 uczestników projektu - 
warsztat asertywności,
f)�zapewnienie materiałów szkoleniowych na potrzeby zajęć – w ramach działań edukacyjnych dla 
uczestników projektu -300 kompletów materiałów piśmienniczych (blok, notatnik, mazaki). 
Broszury należy wydrukować w formacie A4 (w kolorze, z ilustracjami/zdjęciami kolorowymi). 
Materiały powinny być zbindowane i w sztywnej oprawie.

Okres gwarancji

Nie dotyczy

Kody CPV

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe
79810000-5 Usługi drukowania
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Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Częstochowa

Gmina

Częstochowa

Miejscowość

Częstochowa

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•�Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
•�Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•�Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań 
(według wzoru z załącznika nr 2). 
Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy: 
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw 
wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
�a) o którym mowa wart. 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 
�b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
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– Kodeks karny, 
c) skarbowe;  
3) 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 obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
4) 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; 
5) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
6) 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; 
7) 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. 
8) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 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; 
9) 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 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.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:
1. Wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.
2. Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kaputałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego.
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3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
4. Oświadczenia RODO, Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) 
odpisu lub wydruk z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(jeśli dotyczy) i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli 
ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem 
rejestrowym). Załączone do oferty kopie dokumentów/wydruki powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków, zostaną odrzuceni z postępowania.

Kryteria oceny do części 8

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„cena” – maks. 100 pkt (waga 100%)

Cena brutto powinna podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty liczone wzorem:
C = (Cmin : Cof) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-09 - data opublikowania
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-> 2020-12-18 - termin składania ofert

-> 2021-01 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


