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ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne 

1. Nazwa instytucji:  

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku 

ul. Gliwicka  5  

44-180  Toszek 

telefon: 32 233 41 12   

faks: 32 233 52 44, 32 233 43 25 

strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl  

e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl 

NIP 969-09-46-632  

REGON 000293114 
 

2.  Do postępowania przetargowego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, 

przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu 

Postępowania Cywilnego oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

 

ROZDZIAŁ II 

Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji  

oraz wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

CPV 805 11000-9  Usługi szkolenia personelu 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej 

(pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie ze stresem pracowników SP ZOZ Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

Postepowanie jest prowadzone z podziałem na dwa pakiety: 

 

Pakiet I 

Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej  

(pielęgniarki, lekarze) 
CPV 805 61000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 

CPV 553 20000-9 Usługi podawania posiłków 

Pakiet II 
Szkolenie radzenia sobie ze stresem  

CPV 805 70000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

CPV 553 20000-9 Usługi podawania posiłków 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

      2.1. Pakiet I - Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) 

 
 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zdrowy Pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny 

Szpital!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, 

diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, 
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poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki 

zdrowotnej – konkurs. 

Przedmiotem szkolenia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie z podnoszenia 

chorych dla kadry medycznej” Będzie to szkolenie praktyczne z nauki technik podnoszenia pacjentów z 

elementami odciążania układu mięśniowo-szkieletowego. Szkolenie powinno obejmować poszerzenie 

wiedzy na temat zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy przy podnoszeniu i przemieszczaniu 

pacjentów. Szkolenie ma na celu minimalizację ryzyka występowania urazów układu mięśniowo-

szkieletowego u pielęgniarek. Efektem szkolenia ma być poznanie i wdrożenie w pracy zawodowej 

zasad podnoszenia pacjentów minimalizujących mikrourazy, przy powtarzającym się wykonywaniu 

czynności. Szkolenie skierowane jest do maksymalnie 100 osób zatrudnionych na umowę o pracę na 

min. 0,5 etatu w SP ZOZ Szpital Toszek (są to lekarze, pielęgniarki). Szkolenie zostanie podzielone na 

grupy dostosowane dla poszczególnych szczebli i uwzględni specyfikę pracy.  

Szkolenie ma służyć zachowaniu a nawet poprawie zdrowia i umiejętności starzejących się 

pracowników, polepszeniu warunków ich pracy. Szkolenie winno łączyć się ze stworzeniem możliwości 

stosowania zdobytych umiejętności i w ten sposób utrwalania ich (poprzez wyznaczenie różnych zadań 

praktycznych uczestnikom szkolenia w zakresie bezpiecznej opieki nad chorymi. Promocja zdrowia 

wymaga wsparcia w postaci zaprojektowania zgodnie z zasadami ergonomii stanowiska pracy, które 

zapobiega różnym dolegliwościom związanym z wiekiem (problemom z układem mięśniowo - 

szkieletowym). 

Minimalny program szkolenia: 

 opieka nad pacjentami obłożnie chorymi, 

 wspomaganie mobilne pacjentów,  

 uruchamianie leżących pacjentów,  

 bezpieczna rehabilitacja,  

 diagnostyka i leczenie chorób układu ruchu.  

 jak rozpoznać u siebie pierwsze objawy chorób narządu ruchu i samodzielnie, bezpiecznie im 

przeciwdziałać, 

 ergonomia i ekonomiczne wykonywanie obowiązków zawodowych wśród personelu medycznego, 

 nauka wykonywania w bezpieczny dla aparatu ruchu takich czynności jak: podnoszenie pacjenta, 

jego przenoszenia z łóżko na krzesło/ fotel/ 

 wózek, pionizacja pacjenta, 

 zabezpieczanie własnego kręgosłupa przy codziennej pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów. 
 

Zakłada się 8 - 10 edycji szkolenia w grupach 10 – 13 osobowych w wymiarze 8 godzin lekcyjnych (1 

godzina lekcyjna – 45 minut) x 1 dzień szkoleniowy obejmujący trzy piętnastominutowe przerwy 

kawowe. Szkolenia będą mogły odbywać się w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych – 

maksymalnie jedno szkolenie dziennie. Ostateczne terminy każdego ze szkoleń zostaną ustalone z 

wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy, przy czym godziny i terminy szkoleń mają być 

dopasowane do potrzeb uczestników projektu uwzględniając grafik pracy oraz w sposób zapewniający 

ciągłość pracy jednostki. 

 

Ponadto zakres usługi obejmuje poczęstunek dla uczestników według poniższego schematu 
 

Szkolenie rozpoczyna się kawą i herbatą, owocami oraz słodkim poczęstunkiem. 

• KAWA 

Dla wszystkich uczestników szkolenia kawa czarna, parzona z ekspresu, zaserwowana w 3-4 termosach 

z możliwością przelania do filiżanek, a dla smakoszy do dyspozycji ekspres do kawy, w którym można 

przygotować inne jej rodzaje, tj.: 

- Espresso 
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- Double espresso; 

- Americano; 

- Americano z mlekiem; 

- Frappe (kawa mrożona); 

- Latte Macchiato; 

- Cappuccino; 

- Czekolada na gorąco; 

- Gorąca woda; 

Dodatki: w saszetkach cukier i cukier trzcinowy, syrop do kawy, mleko krowie lub roślinne (sojowe, 

migdałowe), plasterki cytryny. 

 

• HERBATA 

Jednocześnie z kawą podawana jest w porcelanowym serwisie herbacianym - herbata czarna  

Obok ekspresu do kawy wyeksponowany na stole jest również zestaw różnych herbat, które można 

zaparzyć gorącą wodą z ekspresu: 

- owocowe; 

- zielone; 

- czerwone; 

- białe. 

 

• NAPOJE 

Zimne napoje w 300ml szklanych butelkach przechowywane są w urządzeniu chłodniczym. 

- Woda mineralna: niegazowana, średniogazowana i gazowana; 

- Soki owocowe,  

- Smoothie,  

- napoje typu Cola; 

- napoje typu Cola bez cukru; 

 

Ponadto ozdobą stołu są szklane dzbany:  

- z orzeźwiającą lemoniadą z cytryną, miętą i kostkami lodu; 

- oraz ze świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy i grejpfruta. 

 

• OWOCE 

Stoły szkoleniowe wypełniają owoce ułożone na 2 i/lub 3 poziomowych paterach. W ozdobnych 

półmisach mieszczą się: 

- Banany; 

- Winogrono czerwone i białe; 

- Brzoskwinie, nektaryny; 

- Pomarańcze; 

- Jabłko; 

- Filetowany arbuz i ananas; 

- Sezonowe owoce, np. truskawki. 

 

• DESERY 

Na sali szkoleniowej widnieje słodki kącik w postaci szwedzkiego stołu, na którym kolorową 

kompozycję tworzą ułożone w różnych kombinacjach schłodzone desery. Są one umieszczone w 2 i/lub 

3 poziomowych paterach, tacach, pucharkach i innych dekoracyjnych naczyniach. Podczas przerwy 

mogą do niego podejść również osoby będące na diecie, jak i weganie.  
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CIASTA W WERSJI MINI: 

- Tartaletki: z kremem z białej czekolady, kajmakowe, waniliowe z owocami, cytrynowe, z masłem 

orzechowym, z kremem budyniowym, z galaretką; 

- Mini Pavlowe (bez ze śmietaną i owocami); 

- Mini rożki nadziewane: dziką różą, konfiturą, czekoladą; 

- Mini drożdżówki: z lukrem, cynamonem i jabłkiem, jagodami; 

- Muffiny: kakaowe, marchewkowe, waniliowe z czekoladą; 

- Fit donaty  (na bazie mąki bezglutenowej i ksylitolu). 

 

DESERY W PURCHARKACH: 

 -Mus z gorzkiej czekolady z wiśniami; 

- Mus jogurtowy z owocami leśnymi; 

- Galaretka z owocami i bitą śmietaną; 

Wegański, bez cukru i laktozy*: 

- Krem kokosowy (na bazie mleczka kokosowego) z musem bananowym 

- Pudding chia z musem brzoskwiniowym 

 

TARTY I CIASTA:  

- Tarta snicersowa; 

- Tarta z musem białej czekolady i malinami; 

- Tarta Bananofii – wegańska, słodzona ksylitolem*  

- Ciasto ucierane z owocami i posypką; 

- Ciasto marchewkowe (na bazie mąki bezglutenowej i ksylitolu); 

- Ciasto drożdżowe z makiem; 

- Ciasto Leśny mech; 

- Sernik oreo; 

- Sernik wiedeński; 

 

CIASTECZKA I MAŁE PRZEKĄSKI: 

- Mini beziki w różnych smakach; 

- Ciasteczka: kruche z posypką, maślane, orzechowe, owsiane 

- Lizaki bezowe 

- Cake popsy 

- Trufle: rozmarynowe, czekoladowe, orzechowe, daktylowe* 

- Cukierki 

 

II. Po poczęstunku serwowane są przekąski na zimno w formie szwedzkiego stołu, spośród których 

znajdzie się również coś dla wegetarian i wegan*. Wszelkiego rodzaju zakąski podane są na ozdobnych 

talerzach, półmisach, oraz 2-3 poziomowych paterach. 

 

• Kanapeczki bankietowe ( na pieczywie pszennym i razowym): 

- z wędliną drobiową i/lub wieprzową, warzywami; 

- z łososiem wędzonym i warzywami; 

- z serem żółtym i warzywami; 

- pasta z suszonych pomidorów; 

- pasta z sera feta; 

- pasta z tofu* 

- hummus* 
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• Mini-Tortille nadziewane: 

- serem żółtym i warzywami; 

- wędliną drobiową, serem żółtym i warzywami; 

- łososiem wędzonym i warzywami. 

 

• Sałatki: 

- Grecka; 

- Hawajska  

- Cezar z grillowanym kurczakiem; 

- Caprese z bazylią; 

- Tradycyjna jarzynowa; 

- Z grillowanym tofu*; 

 

• Deska szefa ze swojskim smalcem i dodatkami  

 

Dodatki: 

- warzywa, pokrojone w plastry i w słupki; 

- pieczywo pszenne i razowe; 

- masło prawdziwe; 

- deska wędlin: szynka, polędwica, salami, kabanosy; 

- deska serów twardych i miękkich: Camembert, Brie, Mozzarella, Ementaler; 

- koreczki na wykałaczkach: 

I opcja: ser żółty, wędlina drobiowa, pomidorek koktajlowy 

II opcja: mozzarella, pomidorek koktajlowy, bazylia, oliwki czarne 

 

III. Szkolenie kończy ciepły posiłek składający się z dwóch dań: I zupa, II zestaw mięsny  

z dodatkami. 

Osoby uczestniczące w szkoleniu mają do dyspozycji dwie zupy podane w porcelanowych wazach: 

• Rosół z makaronem 

• Krem z pomidorów z grzankami i bazylią 

Na drugie danie w naczyniach żaroodpornych serwowane są zestawy grillowanych mięs i  ryb. 

W jednym zestawie mieści się: 

- Polędwica wieprzowa 

- Karczek wieprzowy 

- Gyros wołowy 

- Filet z kurczaka  

- Filet z łososia 

 

Dodatki do wyboru: 

- Frytki ziemniaczane  

- Ryż biały  

- Pieczone łódeczki ziemniaczane w ziołach  

- Bukiet warzyw gotowanych  

- Mix surówek 

- Buraczki z chrzanem 

Oprócz wyżej wymienionych dodatków, danie główne uzupełnia zimna płyta ze stołu szwedzkiego. 

Do picia: napoje z urządzenia chłodniczego. 
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Szkolenie zostanie podzielone na grupy dostosowane dla poszczególnych szczebli i uwzględni specyfikę 

pracy. Szkolenie będzie zawierało elementy z zakresu zachowań asertywnych promujące podstawowe 

techniki umiejętnego odmawiania, prowadzenia dyskusji, przedstawiania opinii i oceny (diagnozy) 

zachowując równowagę w respektowaniu praw własnych i innych. Szkolenie będzie zawierało elementy 

pokazujące praktyczne metody dające możliwość polepszenia samopoczucia poprzez zastosowanie 

technik relaksacyjnych. Zajęcia profilaktyczne prezentować będą zagrożenia i techniki zapobiegania 

wypaleniu zawodowemu. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

1) Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, 

dyskusji; 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj.: ekran, 

rzutnik, projektor multimedialny i laptop; sprzęt medyczny służący do przemieszczenia w tym 

podnoszenia pacjenta; 

3) Wykonawca dostarczy każdemu uczestnikowi szkolenia przed jego rozpoczęciem materiały 

szkoleniowe zaakceptowane przez Zamawiającego, tj.: skrypt lub podręcznik o tematyce kursu, 

teczkę konferencyjną – sztywną, wykonaną z mocnego poliestru, która uniemożliwi zniszczenie 

materiałów szkoleniowych, teczka, powinna umożliwić przechowywanie wszystkich materiałów 

szkoleniowych wraz z notesem oraz przyborami biurowymi, sposób zamknięcia na gumkę lub klips, 

notes a4, przybory piśmiennicze (długopis, zakreślacz); 

4) Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem 

szkolenia. Szkolenie zakończone zostanie pisemnym testem weryfikującym nabyte umiejętności w 

zakresie tematyki szkolenia. 

5) Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia, tj.: 

a) dziennik zajęć, listy obecności z każdego dnia kursu, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 

potwierdzenie odbioru usługi cateringowej, listę odbioru zaświadczeń / certyfikatów 

ukończenia kursu oraz ankiety oceniającej szkolenie. Oryginały wymienionych dokumentów 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji szkolenia; 

b) sporządzi dokumentację fotograficzną z każdej edycji szkolenia, obejmującą co najmniej dwie 

fotografie, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji 

szkolenia; 

c) wystawi dla każdego uczestnika, w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) imienne 

zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikatu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kopie zaświadczeń oraz certyfikatów uczestników szkolenia potwierdzone za zgodność z 

oryginałem; 

d) przygotuje na podstawie zebranych ankiet raportu podsumowującego szkolenie, 

uwzględniającego m.in. informacje organizacyjne, liczbę uczestników szkolenia, zbiorcze dane 

dotyczące jakości i oceny szkolenia. Wykonawca przekaże raport ze szkolenia Zamawiającemu 

wraz z oryginałami ankiet. 

6)  Wykonawca w terminie do 7 dni po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: 

a) Szczegółowy program szkolenia, zawierający tematy i przeznaczony na nie czas; 

b) Materiały szkoleniowe, w tym skrypt lub podręcznik o tematyce kursu, teczkę konferencyjną, 

notes, przybory piśmiennicze; 

c) Opracowany wzór anonimowej ankiety ex-post (oceniającej jakość kursy, organizację 

szkolenia); 

d) Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu, który powinien zawierać: temat szkolenia, termin, 

imię i nazwisko uczestnika szkolenia, podpis i pieczątkę Wykonawcy szkolenia, nazwę projektu 

i logotypy projektu; 

e) Wzór certyfikatu z ukończonego kursu. 
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7) Zamawiający może zgłosić uwagi w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania. Tylko po akceptacji 

przez Zamawiającego powyższych materiałów możliwa jest realizacja szkolenia w ustalonym 

terminie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz zaakceptowanych powyżej 

materiałów dotyczących szkolenia. 

8) Zamawiający wymaga aby wszystkie wytworzone w czasie realizacji zamówienia dokumenty i 

materiały były oznakowane zgodnie z wytycznymi do których podano link. Wzór wytycznych 

dotyczących oznakowania przedstawiony został na stronie 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 . Dodatkowo wszystkie materiały 

drukowane winny być oznaczone nazwą projektu oraz hasłem „Projekt współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

9) Zamawiający wymaga, aby sala szkoleniowa została udostępniona przez Wykonawcę. Sala 

szkoleniowa musi znajdować się na terenie Miasta Toszek (sala ogrzewana). 

10) Całościowa realizacja szkolenia obejmuje w szczególności:  

a) koszt personelu do przeprowadzenia zajęć,  

b) koszt dysponowania salą i odpowiednim sprzętem, w tym koszt wynajęcia sali i koszt 

ewentualnego  transportu uczestników szkolenia z terenu Szpitala na miejsce docelowe oraz 

powrót w czasie maksymalnie do 30 min.  

c) zapewnienie materiałów szkoleniowych,  

d) zapewnienie cateringu,  

e) egzamin oraz właściwy certyfikat/dyplom/inny dokument potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji  

Powyższe koszty powinny zostać pokryte w ramach zamówienia i mieścić się w cenie całościowej 

usługi. 

 

 

      2.2. Pakiet II - Szkolenie radzenia sobie ze stresem  

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zdrowy Pracownik - Aktywny Pracownik - Sprawny 

Szpital!”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 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 – konkurs. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn.: ”Radzenie sobie ze 

stresem”, w ramach którego zostaną przedstawione techniki relaksacyjne oraz podczas którego będzie 

można zdobyć odpowiednią wiedzę pozwalającą na zrozumienie mechanizmu stresu, jego działania i 

funkcji oraz poznanie technik opanowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szkolenie skierowane 

jest do maksymalnie 150 osób zatrudnionych na umowę o pracę na min. 0,5 etatu w SP ZOZ Szpital 

Toszek (są to lekarze, pielęgniarki, osoby prowadzące warsztaty, psycholodzy). Szkolenie zostanie 

podzielone na grupy dostosowane dla poszczególnych szczebli i uwzględni specyfikę pracy. Szkolenie 

będzie zawierało elementy z zakresu zachowań asertywnych promujące podstawowe techniki 

umiejętnego odmawiania, prowadzenia dyskusji, przedstawiania opinii i oceny (diagnozy) zachowując 

równowagę w respektowaniu praw własnych i innych. Będzie również zawierało elementy pokazujące 

praktyczne metody dające możliwość polepszenia samopoczucia poprzez zastosowanie technik 

relaksacyjnych. Zajęcia profilaktyczne prezentować będą zagrożenia i techniki zapobiegania wypaleniu 

zawodowemu. Zakłada się 8 - 10 edycji szkolenia w grupach 15 – 20 osobowych w wymiarze 8 godzin 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018
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lekcyjnych (1 godzina lekcyjna – 45 minut) x 1 dzień szkoleniowy obejmujący trzy piętnastominutowe 

przerwy kawowe. Szkolenia będą mogły odbywać się w godzinach przedpołudniowych, 

popołudniowych – maksymalnie jedno szkolenie dziennie. Ostateczne terminy każdego ze szkoleń 

zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy, przy czym godziny i terminy szkoleń 

mają być dopasowane do potrzeb uczestników projektu uwzględniając grafik pracy oraz w sposób 

zapewniający ciągłość pracy jednostki. 
 

Ponadto zakres usługi obejmuje poczęstunek dla uczestników według poniższego schematu 
 

Szkolenie rozpoczyna się kawą i herbatą, owocami oraz słodkim poczęstunkiem. 

• KAWA 

Dla wszystkich uczestników szkolenia kawa czarna, parzona z ekspresu, zaserwowana w 3-4 termosach 

z możliwością przelania do filiżanek, a dla smakoszy do dyspozycji ekspres do kawy, w którym można 

przygotować inne jej rodzaje, tj.: 

- Espresso 

- Double espresso; 

- Americano; 

- Americano z mlekiem; 

- Frappe (kawa mrożona); 

- Latte Macchiato; 

- Cappuccino; 

- Czekolada na gorąco; 

- Gorąca woda; 

Dodatki: w saszetkach cukier i cukier trzcinowy, syrop do kawy, mleko krowie lub roślinne (sojowe, 

migdałowe), plasterki cytryny. 

 

• HERBATA 

Jednocześnie z kawą podawana jest w porcelanowym serwisie herbacianym - herbata czarna  

Obok ekspresu do kawy wyeksponowany na stole jest również zestaw różnych herbat, które można 

zaparzyć gorącą wodą z ekspresu: 

- owocowe; 

- zielone; 

- czerwone; 

- białe. 

 

• NAPOJE 

Zimne napoje w 300ml szklanych butelkach przechowywane są w urządzeniu chłodniczym. 

- Woda mineralna: niegazowana, średniogazowana i gazowana; 

- Soki owocowe,  

- Smoothie,  

- napoje typu Cola; 

- napoje typu Cola bez cukru; 

 

 

Ponadto ozdobą stołu są szklane dzbany:  

- z orzeźwiającą lemoniadą z cytryną, miętą i kostkami lodu; 

- oraz ze świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy i grejpfruta. 
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• OWOCE 

Stoły szkoleniowe wypełniają owoce ułożone na 2 i/lub 3 poziomowych paterach. W ozdobnych 

półmisach mieszczą się: 

- Banany; 

- Winogrono czerwone i białe; 

- Brzoskwinie, nektaryny; 

- Pomarańcze; 

- Jabłko; 

- Filetowany arbuz i ananas; 

- Sezonowe owoce, np. truskawki. 

 

• DESERY 

Na sali szkoleniowej widnieje słodki kącik w postaci szwedzkiego stołu, na którym kolorową 

kompozycję tworzą ułożone w różnych kombinacjach schłodzone desery. Są one umieszczone w 2 i/lub 

3 poziomowych paterach, tacach, pucharkach i innych dekoracyjnych naczyniach. Podczas przerwy 

mogą do niego podejść również osoby będące na diecie, jak i weganie.  

 

CIASTA W WERSJI MINI: 

- Tartaletki: z kremem z białej czekolady, kajmakowe, waniliowe z owocami, cytrynowe, z masłem 

orzechowym, z kremem budyniowym, z galaretką; 

- Mini Pavlowe (bez ze śmietaną i owocami); 

- Mini rożki nadziewane: dziką różą, konfiturą, czekoladą; 

- Mini drożdżówki: z lukrem, cynamonem i jabłkiem, jagodami; 

- Muffiny: kakaowe, marchewkowe, waniliowe z czekoladą; 

- Fit donaty  (na bazie mąki bezglutenowej i ksylitolu). 

 

DESERY W PURCHARKACH: 

 -Mus z gorzkiej czekolady z wiśniami; 

- Mus jogurtowy z owocami leśnymi; 

- Galaretka z owocami i bitą śmietaną; 

Wegański, bez cukru i laktozy*: 

- Krem kokosowy (na bazie mleczka kokosowego) z musem bananowym 

- Pudding chia z musem brzoskwiniowym 

 

TARTY I CIASTA:  

- Tarta snicersowa; 

- Tarta z musem białej czekolady i malinami; 

- Tarta Bananofii – wegańska, słodzona ksylitolem*  

- Ciasto ucierane z owocami i posypką; 

- Ciasto marchewkowe (na bazie mąki bezglutenowej i ksylitolu); 

- Ciasto drożdżowe z makiem; 

- Ciasto Leśny mech; 

- Sernik oreo; 

- Sernik wiedeński; 

 

CIASTECZKA I MAŁE PRZEKĄSKI: 

- Mini beziki w różnych smakach; 

- Ciasteczka: kruche z posypką, maślane, orzechowe, owsiane 

- Lizaki bezowe 
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- Cake popsy 

- Trufle: rozmarynowe, czekoladowe, orzechowe, daktylowe* 

- Cukierki 

 

II. Po poczęstunku serwowane są przekąski na zimno w formie szwedzkiego stołu, spośród których 

znajdzie się również coś dla wegetarian i wegan*. Wszelkiego rodzaju zakąski podane są na ozdobnych 

talerzach, półmisach, oraz 2-3 poziomowych paterach. 

 

• Kanapeczki bankietowe ( na pieczywie pszennym i razowym): 

- z wędliną drobiową i/lub wieprzową, warzywami; 

- z łososiem wędzonym i warzywami; 

- z serem żółtym i warzywami; 

- pasta z suszonych pomidorów; 

- pasta z sera feta; 

- pasta z tofu* 

- hummus* 

 

• Mini-Tortille nadziewane: 

- serem żółtym i warzywami; 

- wędliną drobiową, serem żółtym i warzywami; 

- łososiem wędzonym i warzywami. 

 

• Sałatki: 

- Grecka; 

- Hawajska  

- Cezar z grillowanym kurczakiem; 

- Caprese z bazylią; 

- Tradycyjna jarzynowa; 

- Z grillowanym tofu*; 

 

• Deska szefa ze swojskim smalcem i dodatkami  

 

Dodatki: 

- warzywa, pokrojone w plastry i w słupki; 

- pieczywo pszenne i razowe; 

- masło prawdziwe; 

- deska wędlin: szynka, polędwica, salami, kabanosy; 

- deska serów twardych i miękkich: Camembert, Brie, Mozzarella, Ementaler; 

- koreczki na wykałaczkach: 

I opcja: ser żółty, wędlina drobiowa, pomidorek koktajlowy 

II opcja: mozzarella, pomidorek koktajlowy, bazylia, oliwki czarne 

 

III. Szkolenie kończy ciepły posiłek składający się z dwóch dań: I zupa, II zestaw mięsny  

z dodatkami. 

Osoby uczestniczące w szkoleniu mają do dyspozycji dwie zupy podane w porcelanowych wazach: 

• Rosół z makaronem 

• Krem z pomidorów z grzankami i bazylią 

Na drugie danie w naczyniach żaroodpornych serwowane są zestawy grillowanych mięs i  ryb. 

W jednym zestawie mieści się: 
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- Polędwica wieprzowa 

- Karczek wieprzowy 

- Gyros wołowy 

- Filet z kurczaka  

- Filet z łososia 

 

Dodatki do wyboru: 

- Frytki ziemniaczane  

- Ryż biały  

- Pieczone łódeczki ziemniaczane w ziołach  

- Bukiet warzyw gotowanych  

- Mix surówek 

- Buraczki z chrzanem 

Oprócz wyżej wymienionych dodatków, danie główne uzupełnia zimna płyta ze stołu szwedzkiego. 

Do picia: napoje z urządzenia chłodniczego. 

 

Szkolenie zostanie podzielone na grupy dostosowane dla poszczególnych szczebli i uwzględni specyfikę 

pracy. Szkolenie będzie zawierało elementy z zakresu zachowań asertywnych promujące podstawowe 

techniki umiejętnego odmawiania, prowadzenia dyskusji, przedstawiania opinii i oceny (diagnozy) 

zachowując równowagę w respektowaniu praw własnych i innych. Szkolenie będzie zawierało elementy 

pokazujące praktyczne metody dające możliwość polepszenia samopoczucia poprzez zastosowanie 

technik relaksacyjnych. Zajęcia profilaktyczne prezentować będą zagrożenia i techniki zapobiegania 

wypaleniu zawodowemu. 

 
 

Obowiązki Wykonawcy: 

1) Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, 

dyskusji; 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj.: ekran, 

rzutnik, projektor multimedialny i laptop; sprzęt medyczny służący do przemieszczenia w tym 

podnoszenia pacjenta; 

3) Wykonawca dostarczy każdemu uczestnikowi szkolenia przed jego rozpoczęciem materiały 

szkoleniowe zaakceptowane przez Zamawiającego, tj.: skrypt lub podręcznik o tematyce kursu, 

teczkę konferencyjną – sztywną, wykonaną z mocnego poliestru, która uniemożliwi zniszczenie 

materiałów szkoleniowych, teczka, powinna umożliwić przechowywanie wszystkich materiałów 

szkoleniowych wraz z notesem oraz przyborami biurowymi, sposób zamknięcia na gumkę lub klips, 

notes a4, przybory piśmiennicze (długopis, zakreślacz); 

4) Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem 

szkolenia. Szkolenie zakończone zostanie pisemnym testem weryfikującym nabyte umiejętności w 

zakresie tematyki szkolenia. 

5) Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia, tj.: 

e) dziennik zajęć, listy obecności z każdego dnia kursu, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 

potwierdzenie odbioru usługi cateringowej, listę odbioru zaświadczeń / certyfikatów 

ukończenia kursu oraz ankiety oceniającej szkolenie. Oryginały wymienionych dokumentów 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji szkolenia; 

f) sporządzi dokumentację fotograficzną z każdej edycji szkolenia, obejmującą co najmniej dwie 

fotografie, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji 

szkolenia; 
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g) wystawi dla każdego uczestnika, w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) imienne 

zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikatu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kopie zaświadczeń oraz certyfikatów uczestników szkolenia potwierdzone za zgodność z 

oryginałem; 

h) przygotuje na podstawie zebranych ankiet raportu podsumowującego szkolenie, 

uwzględniającego m.in. informacje organizacyjne, liczbę uczestników szkolenia, zbiorcze dane 

dotyczące jakości i oceny szkolenia. Wykonawca przekaże raport ze szkolenia Zamawiającemu 

wraz z oryginałami ankiet. 

6)  Wykonawca w terminie do 7 dni po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: 

f) Szczegółowy program szkolenia, zawierający tematy i przeznaczony na nie czas; 

g) Materiały szkoleniowe, w tym skrypt lub podręcznik o tematyce kursu, teczkę konferencyjną, 

notes, przybory piśmiennicze; 

h) Opracowany wzór anonimowej ankiety ex-post (oceniającej jakość kursy, organizację 

szkolenia); 

i) Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu, który powinien zawierać: temat szkolenia, termin, 

imię i nazwisko uczestnika szkolenia, podpis i pieczątkę Wykonawcy szkolenia, nazwę projektu 

i logotypy projektu; 

j) Wzór certyfikatu z ukończonego kursu. 

7) Zamawiający może zgłosić uwagi w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania. Tylko po akceptacji 

przez Zamawiającego powyższych materiałów możliwa jest realizacja szkolenia w ustalonym 

terminie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz zaakceptowanych powyżej 

materiałów dotyczących szkolenia. 

8) Zamawiający wymaga aby wszystkie wytworzone w czasie realizacji zamówienia dokumenty i 

materiały były oznakowane zgodnie z wytycznymi do których podano link. Wzór wytycznych 

dotyczących oznakowania przedstawiony został na stronie 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 . Dodatkowo wszystkie materiały 

drukowane winny być oznaczone nazwą projektu oraz hasłem „Projekt współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

9) Zamawiający wymaga, aby sala szkoleniowa została udostępniona przez Wykonawcę. Sala 

szkoleniowa musi znajdować się na terenie Miasta Toszek (sala ogrzewana). 

10) Całościowa realizacja szkolenia obejmuje w szczególności:  

f) koszt personelu do przeprowadzenia zajęć,  

g) koszt dysponowania salą i odpowiednim sprzętem, w tym koszt wynajęcia sali i koszt 

ewentualnego  transportu uczestników szkolenia z terenu Szpitala na miejsce docelowe oraz 

powrót w czasie maksymalnie do 30 min.  

h) zapewnienie materiałów szkoleniowych,  

i) zapewnienie cateringu,  

j) egzamin oraz właściwy certyfikat/dyplom/inny dokument potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji  

Powyższe koszty powinny zostać pokryte w ramach zamówienia i mieścić się w cenie całościowej 

usługi. 
 

3. Termin  realizacji zamówienia: 

Do dnia 16.12.2019 r. w zakresie każdego pakietu 

Ostateczne terminy każdego ze szkoleń zostaną ustalone w Wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy, 

przy czym godziny i terminy szkoleń mają być dopasowane do potrzeb uczestników projektu 

uwzględniając grafik pracy. 

 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018
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ROZDZIAŁ III 

Warunki udziału w postępowaniu  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  

             ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne); 

-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  

             ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne); 

       -  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

W zakresie ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną: 

 min. 30 000,00 zł w przypadku złożenia oferty w zakresie pakietu I 

min.   70 000,00 zł w przypadku złożenia oferty w zakresie pakietu II 

W przypadku złożenia oferty na obydwa pakiety suma gwarancyjna musi wynosić min.  100 000 

zł 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał dysponowanie (dysponuje lub będzie 

dysponował) co najmniej jedną osobą: 

- w zakresie pakietu I - posiadającą wykształcenie wyższe z tytułem co najmniej doktora 

fizjoterapii, która przeprowadziła co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia 

medycznego dotyczącego zasad bezpieczeństwa pracy przy podnoszeniu i przemieszczaniu 

pacjentów.  

Osoba wskazana w powyższym warunku musi być osobą prowadzącą osobiście min. 80% 

godzin szkoleniowych w ramach zamówienia 

- w zakresie pakietu II - posiadającą wykształcenie wyższe z tytułem co najmniej doktora 

psychologii, która przeprowadziła co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia 

z tematyki związanej z przedmiotem zamówienia tj. radzenia sobie ze stresem 

Osoba wskazana w powyższym warunku musi być osobą prowadzącą osobiście min. 80% 

godzin szkoleniowych w ramach zamówienia 
 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

Ww. dokumentów i oświadczeń nie należy składać wraz z ofertą.  
 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych.  
 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy 

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
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finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy PZP. 
 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  
 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

art. 22a ust. 1 Ustawy PZP. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. podmiot będzie 

brał udział w realizacji zadania, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 
 

Zamawiający wykluczy z postępowania także wykonawców w następujących przypadkach: 

 przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sad układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 

r. poz. 978, 1259, 1513, 1830,1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615) 
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ROZDZIAŁ V 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia 
 

1.  W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz     

      spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego wraz z ofertą  

       należy złożyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do 

SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

(oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 i 3 do 

SIWZ)  

b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SIWZ; 

c) Potwierdzenie wpłaty wadium lub dokument wadialny  

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),  

o ile ofertę składa pełnomocnik; 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA! Nie składać oświadczenia wraz z 

ofertą 
 

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:  
 

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).  

b) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

odpowiednią do zakresu składanej oferty. (wzmiankowany dokument musi być ważny na dzień 

składania ofert); 
c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do SIWZ.  

Jeżeli Wykonawca w wykazie stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ wskaże osoby, którymi będzie 

dysponował, wówczas musi załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; 
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d) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, 

wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w rozdz. III pkt. 1 ppkt c) SIWZ. 

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert  – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 
 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia ws. dokumentów:  

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;  
 

4. Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wg treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o odzielenie zamówienia (Dz.U. 2016  poz. 1126). 
 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 
 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostepnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 
 

8. W przypadku wskazania przez Wykoanwcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku 

podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykoanwcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 
 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 

posiadaniu Zamawiajacego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp (braz podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu okreslonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile sa one aktualne.  
 

10. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 

notarialnie. 
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11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
 

12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Stosowną 

deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu Oferta (Załączniku nr 1 do 

SIWZ). 
 

13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizacje przedniotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.  
 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
 

15. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na przedmiot zamówienia następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
 

16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy.  
 

17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
 

18. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się       o 

zamówienie:  

 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do 

wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki 

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp.  

ROZDZIAŁ VI 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 
 

 

1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Pzp postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
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3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, 

podany przez Wykonawcę w ofercie, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z 

jej treścią.  

 

5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a Pzp, oświadczenia dokumenty 

lub pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie pisemnej. 
 

6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem postępowania: 19/PN/DEG/AS/2019 
 

7. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: 
 

● w sprawach merytorycznych: 
inż. Erwin Janysek – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

           tel. (032) 233-41-12 wew. 212 godzinach: 9.00 – 15.00 
 

● w sprawach formalnych: 

    mgr inż. Anna Skandy – Kierownik Zamówień Publicznych 

           tel. (032) 233-41-12 wew. 288 w godzinach: 8.00-15.00 
 
 

ROZDZIAŁ VII 

Wadium 
 

1. Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego przez materialne zagwarantowanie 

podpisania umowy ze strony Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:  
 

3 700,00 zł   (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) łącznie dla obydwu pakietów, tj. 

szczegółowo w rozbiciu na poszczególne pakiety: 
pakiet I     –     1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) 

pakiet II     –     2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)  
 

najpóźniej do dnia 02.10.2019 r. do godz. 09.00.   
 

3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w 

poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 

110). Decyzja o tym w jakiej formie wadium zostanie wniesione pozostawiona jest Wykonawcy. 
 

4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „Wadium - 19/PN/DEG/AS/2019 w zakresie pakietu 

……” Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek  Zamawiającego w banku:  
 

Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku  96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.  
 

Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną  

na konto Zamawiającego do dnia 02.10.2019 r. do godz. 09.00.   

Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w gotówce do kasy szpitala. 
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5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Odsetki od kwoty wadium pozostają na rachunku, aż do momentu jego zwrotu lub ulegają 

przepadkowi na rzecz Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 

6. Wadium w pozostałej formie należy złożyć w oddzielnej kopercie w sekretariacie Dyrektora 

Naczelnego tut. szpitala w budynku administracji w oryginale. 

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp bez 

potwierdzania tych okoliczności, 

- termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 

- miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
 

7. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy (art. 89 

ust. 1 pkt 7b Pzp). 
 

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Pzp. Wykonawca traci wadium 

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 

Termin związania ofertą 
 

1.  Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2.  Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu w przypadku wniesienia odwołania  

po upływie terminu składania ofert do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

(art. 182 ust. 6 Pzp). 
 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1.  Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu ofertowym – „Oferta”, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
 

2.  Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i 

zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.  
 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada  

za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 
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5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania,  edytorze tekstów 

lub nieścieralnym atramentem czytelnym pismem. Zalece się, aby wszystkie zapisane strony oferty 

wraz ze wszystkimi załącznikami były ponumerowane oraz podpisane przez uprawnionego(ych) 

przedstawiciela(i) Wykonawcy (tj. osobę / osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej posiadające umocowania prawne do reprezentowania 

firmy) lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Wszystkie kartki oferty winny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.  
 

6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, powinna być ona poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa 

własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania 

oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 
 

7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i zaparafowane przez 

osobę(y) podpisującą(e) ofertę.  
 

8. Do oferty powinien być dołączony szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i materiałów.  
 

9. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
 

9.1.  Wypełniony szczegółowo formularz oferty – „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ  

9.2.Dowód wpłacenia / wniesienia wadium – potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

9.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 2 i 3 do 

Oferty – wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu  

9.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie),  

o ile ofertę składa pełnomocnik; 

9.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli Wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę 

klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.  

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 

spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą;  

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;  

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 

pozostałej (jawnej) części oferty.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 
 

11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta będzie zaadresowana na adres poczty 

Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1, oraz będzie posiadać oznaczenie:    
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Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy,  

aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.  

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do składania ofert zostaną 

zwrócone Wykonawcom nieotwarte. 
 

12. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli  

w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty 

w terminie spoczywa na Wykonawcy. 
 

13. Wykonawca może wprowadzic zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upłuwem terminu 

składania ofert. 

Zmiany złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy skłądaniu 

oferty. Odpowiednio opisana koperta zawierająca zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„ZMIANA”  

Wycofanie złozonej ofetrty nastepuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 

Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem „WYCOFANIE” 

 
 

ROZDZIAŁ X 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  

w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat Dyrektora 

Naczelnego nie później niż w terminie do 02.10.2019 r. do godz. 09.00. 
 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 
 

3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Przyjęte oferty zostaną opatrzone adnotacją 

określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę  

i minutę, w której zostały przyjęte. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób 

gwarantujący ich nienaruszalność. 
 

4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej w budynku 

administracji szpitala w dniu 02.10.2019 r. o godz. 09.15. 
 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 
 

OFERTA PRZETARGOWA  NA: 

przetarg nieograniczony 19/PN/DEG/AS/2019 
Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz 

szkolenie radzenia sobie ze stresem pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 
 

Nie otwierać przed dniem 02.10.2019 r. do godz. 09:15. 
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6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w  

     ofertach. 
 

ROZDZIAŁ XI 

Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. Wykonawca określi cenę za realizację przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdego pakietu. 
 

2. Cena oferty winna być obliczona przez przemnożenie ceny jednostkowej netto w danej pozycji przez 

ilość jednostek i zsumowanie wartości poszczególnych pozycji. Dla wartości netto poszczególnych 

pozycji należy obliczyć podatek VAT, a następnie dodać kwotę podatku VAT oraz obliczyć wartość 

brutto dla każdej pozycji. Należy również podać łączną wartość podatku VAT oraz łączną wartość 

brutto, zgodnie z Formularzem Cenowym. 
 

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę są wiążące na czas realizacji umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 
 

4. Cena ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie stosuje Wykonawca. 
 

5. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.  
 

6. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi oczywiste omyłki pisarskie  

i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty, zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający 

odrzuci ofertę, jeżeli ta zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

 
 

ROZDZIAŁ  XII 

Kryteria oceny ofert 
 

1. Kryteria oceny ofert: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

 cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - waga 60 % 

 doświadczenie personelu – waga 30% 

 Dostarczenie kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne 

Sprawiedliwego Handlu  – waga 10 % 
 

2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: 

• cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - waga 60 % 
  

 

    Sposób liczenia: 

CN 

C =                x WC      gdzie: 

COB 
                  

      C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę  w zakresie danego pakietu 

      CN - najniższa cena proponowana przez Wykonawców  w zakresie danego pakietu 

      COB - cena badanej oferty w zakresie danego pakietu 

      WC - wartość wagowa 60 %  
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 doświadczenie personelu – waga 40% 
  
 

 

 

      Sposób liczenia: 

DOB  

D =                x WD     gdzie: 

Dmax 
                  

      D - ilość punktów otrzymanych za proponowany termin gwarancji w zakresie danego pakietu 

      DOB – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę w zakresie danego pakietu 

      Dmax  - maksymalna ilość punktów otrzymana w zakresie danego pakietu 

      WD - wartość wagowa 40 % 

 

Zamawiajacy przyzna 4 pkt. za każde przeprowadzone przez personel wykonawcy szkolenie podobne 

termatycznie do zakresu szkolenia będącego przedmiotem  w zakresie danego pakietu. Maksymalna 

liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium w zakresie danego pakietu wynosi 40 pkt. 

Pod pojęcie personel wykonawcy należy rozumieć osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia 

spełniająca warunek określony w Rozdz. III pkt 1 ppkt c) SIWZ   

 

 dostarczenie kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego 

Handlu (K) – 10 % 
 

Zamawiający oceniając powyższe kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez wykonawcę 

dostarczenia kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu. 

Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania przy wymogu użycia kawy pochodzącej ze 

Sprawiedliwego Handlu odnosi się do spełniania przy produkcji ww. kawy następujących standardów 

społecznych:  

– zakaz pracy przymusowej oraz pracy dzieci,  

– równe traktowanie kobiet i mężczyzn,  

– demokratyczne podejmowanie decyzji w organizacjach drobnych producentów/ek, 

– obecność związków zawodowych na dużych plantacjach,  

– wynagrodzenia wystarczające na godne życie (nie niższe niż pensja minimalna w danym kraju lub 

sektorze).  
 

W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym dostarczenia kawy pochodzącej z produkcji 

spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu wykonawca otrzyma 10 punktów. 
 

W przypadku braku zadeklarowania w formularzu ofertowym dostarczenia kawy pochodzącej z 

produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu wykonawca otrzyma 0 punktów. 
 

Wykonawca, który zadeklaruje w formularzu ofertowym dostarczenie kawy pochodzącej z produkcji 

spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu, na etapie realizacji zamówienia będzie 

zobowiązany do przedłożenia – na żądanie zamawiającego – dowodów potwierdzających, ze kawa 

wykorzystywana na potrzeby zamówienia spełnia wskazane powyżej wymagania w zakresie 

standardów społecznych Sprawiedliwego Handlu.  

Dowód spełniania ww. wymagań może stanowić posiadanie przez wykorzystywaną przez wykonawcę 

kawę etykiety Fairtrade, Fair for Life lub innej równoważnej etykiety potwierdzającej 

wyprodukowanie kawy z poszanowaniem ww. standardów społecznych. 

Zamawiający będzie także uprawniony do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji zamówienia 

weryfikującej czy dostarczona kawa jest opatrzona etykietą Fairtrade, Fair for Life lub inną 

równoważną etykietą w zakresie wskazanych standardów społecznych. 
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       Ocena oferty = C  + D = K 
 

      Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego. 
 

     Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Ofertą najkorzystniejsza będzie ta, która uzyska największą sumę punktów składowych C + D. 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 
 

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu  i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

 

         
ROZDZIAŁ  XIII 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
 

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, 

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa powyżej również na swojej stronie internetowej wymienionej w rozdz. I pkt 1 SIWZ  
 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

Zamawiajacy, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Pzp, może zawrzeć umowę przed upływem terminu 10 

dni, jeżeli w postępowaniu  została złożona tylko jedna oferta.  

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 
 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

W niniejszym postepowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 

 

ROZDZIAŁ XV 

Istotne postanowienia umowy 
 

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w Projekcie umowy, który stanowi załącznik  

nr 7 do SIWZ. 
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2. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem: 

a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana 

wynagrodzenia brutto, 

b) zmiany osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku 

możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie umowy, 

śmierć, długotrwała choroba, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać 

wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności 

innym osobom o kwalifikacjach (doświadczeniu) spełniających co najmniej takie warunki jakie 

podano w SIWZ w niniejszym postępowaniu. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot 

umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie personelu” podanym w 

SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana 

nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez 

Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w 

kryterium „doświadczenie personelu” nie mniejszą ilość punktów niż uzyskała osoba, która 

zostaje zmieniona. 

c) zmiany których konieczność wprowadzenia będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

instytucjach nadzorujących umowy pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w 

tym realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 

d) zmian wynikający z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 

e) zmiany których konieczność wprowadzenia będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zalecań Instytucji Zarządzającej lub 

Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 

f) zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby 

itp.).   
 

3. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w pkt 2, wymagają formy pisemnej  

pod rygorem nieważności. 
 

 

 

ROZDZIAŁ  XVI 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku  

naruszenia zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej ustawy. 
 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie  wobec czynności: 

 okreslenia warunków udziału w postepowaniu 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

 odrzucenia oferty odwołującego 

 opisu przedmiotu zamówienia 

 wyboru najkorzystniejszej oferty 

3. Odwołanie wnosi się w terminie : 

 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiajacego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo 

w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób 
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 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, 

w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

SIWZ, 

 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiający nie 

przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzytsniejszej oferty 

 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiajacy nie zamieścił w BZP ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia 
 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu 
 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastapiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowac 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 Pzp, a wskazanych w ust. 2 

 

 

ROZDZIAŁ  XVII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 

2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiajacy nie przewiduje 

przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
 

3. Zamawiajacy nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów 
 

4. Zamawiajacy nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

i 7 Pzp. 
 

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

 

6. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

7. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl, 

www.szpitaltoszek.pl 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

dostępne są w internecie.  

mailto:info@szpitaltoszek.pl
http://www.szpitaltoszek.pl/
mailto:daneosobowe@szpitaltoszek.pl
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego nr 19/PN/DEG/AS/2019 – Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry 

medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie ze stresem pracowników SP ZOZ 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – 

Sprawny Szpital! 

4) Oznacza to, że dane będą przetwarzane:  

a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania 

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych,  

b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych 

określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego. 

Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:  

 Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679),  

 Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala 

Psychiatrycznego. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania 

w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/4 

 

 
       

              O F E R T A                                         O F E R T A  

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………       Faks: …………………………………………. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………….     REGON: ……………………………………….. 

Wpisany do rejestru przesiębiorcówc pod nr KRS ………………….      / CEDIG  

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy: ………………………………………. 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy……………………….tel nr…………………………… 

(w przypadku składani oferty wspólnej należy wpisać dane pełnomocnika „lidera” upoważnionego do wystepowania w imieniu 

pozostałych konsorcjantów) 
 

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?                 □ TAK*                □  NIE* 

                                                                                                    * UWAGA! należy zaznaczyć właściwe 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest szkolenie  

z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie ze 

stresem pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny 

Pracownik – Sprawny Szpital! oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

nr 19/PN/DEG/AS/2019 na warunkach jak niżej: 
 

 

1. Termin realizacji zamówienia:  

Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 16.12.2019 r. w zakresie każdego pakietu 
Ostateczne terminy każdego ze szkoleń zostaną ustalone w Wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy, przy 

czym godziny i terminy szkoleń mają być dopasowane do potrzeb uczestników projektu uwzględniając grafik 

pracy. 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - 30 dni.  
 

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

 

 

 

                                                   ........................................................ 
                              pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                    lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 
 

 
 

                    pieczęć Wykonawcy                                           
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/4 
 

O F E R T A  
 

5. Wyznaczamy płatność w terminie ............. dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych. (nie  

mniej niż 14 dni, nie więcej niż 30 dni). 
 

6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: *: 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy 

  

 

7. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ………….…… nie mogą być 

udostępniane*. 

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione 

przesłanki, o których mowa w ww. ustawie. 
 

                                                                                                                                                                                 * wypełnić jeżeli dotyczy 

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór mojej/naszej 

oferty będzie / nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 
                  **niewłaściwe skreślić 

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia 

(odprowadzenia) podatku VAT). 
 

9. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług  i 

wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT*. 

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

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

oraz Wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług:    …………………….… zł 
Uwaga! niniejszy pkt. 11 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do 

powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca 

(Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia ) podatku VAT.            
 * wypełnić jeżeli dotyczy 

 

10. Poniżej podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania. 
 

Adres do korespondencji:  ………………………………………………………………………. 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania: 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………...……...... 

Nr tel. ……………………., fax: …….……..……… adres e-mail: ………….………………… 
 

Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 

 

...................................... dn. ........................         
................................................................ 

              pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                                  lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 3/4 

 

O F E R T A  
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest szkolenie  

z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie ze 

stresem pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny 

Pracownik – Sprawny Szpital!  oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 

19/PN/DEG/AS/2019 na warunkach jak niżej: 

 

Pakiet I – SZKOLENIE Z PODNOSZENIA CHORYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ  

(PIELĘGNIARKI, LEKARZE) 
  

1. Cena oferty: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu I za łączną cenę: 
 

             kwota:      słownie: 
 

      cena netto:   ....................................          .......................................................................... 
 

      kwota VAT: ....................................          .......................................................................... 
 

      cena brutto:  ....................................          .......................................................................... 
 

      zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli poniżej: 

 

Rodzaj usługi Ilość osób 

Cena jedn.  

netto / osobę 

(zł) 

Wartość netto 

(zł) 

 VAT 

(%) 

Wartość VAT  

(zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

SZKOLENIE Z 

PODNOSZENIA CHORYCH 

DLA KADRY MEDYCZNEJ  

(PIELĘGNIARKI, LEKARZE) 

100      

  

 

2. Oświadczamy, że osoba skierowana do realizacji zamówienia (…………............) w zakresie pakietu I    

        (imię i nazwisko) 

przeprowadziła ……….. szkoleń podobnych termatycznie do zakresu szkolenia będącego 

przedmiotem w zakresie pakietu I 

3. Oświadczamy, że dostarczona kawa będzie produktem spełniajacym standardy społeczne 

Sprawiedliwego Handlu wskazane w SIWZ: 
 

 Tak 

 Nie 

                                      

          ........................................................ 
                              pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                    lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ str. 4/4 
 

 

O F E R T A  
 

 

Pakiet II – SZKOLENIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM  

 
 

1. Cena oferty: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu II za łączną cenę: 
 

             kwota:      słownie: 
 

      cena netto:   ....................................          .......................................................................... 
 

      kwota VAT: ....................................          .......................................................................... 
 

      cena brutto:  ....................................          .......................................................................... 
 

            zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli poniżej: 

 

Rodzaj usługi Ilość osób 

Cena jedn.  

netto / osobę 

(zł) 

Wartość netto 

(zł) 

 VAT 

(%) 

Wartość VAT  

(zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

SZKOLENIE RADZENIA 

SOBIE ZE STRESEM 
150      

  

 
 

 

2. Oświadczamy, że osoba skierowana do realizacji zamówienia (………............) w zakresie pakietu II    

        (imię i nazwisko) 

przeprowadziła ……….. szkoleń podobnych termatycznie do zakresu szkolenia będącego 

przedmiotem w zakresie pakietu II 

3. Oświadczamy, że dostarczona kawa będzie produktem spełniajacym standardy społeczne 

Sprawiedliwego Handlu wskazane w SIWZ: 
 

 Tak 

 Nie 

 

                                      

 

                     ........................................................ 
                              pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                    lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1B PZP 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

 

19/PN/DEG/AS/2019 
Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie 

ze stresem pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – 

Sprawny Szpital! 

 
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale III  

pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

................................ dn. ........................                             ........................................................ 
                                    pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

................................ dn. ........................                             ........................................................ 
                                    pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 
                    pieczęć Wykonawcy                                           
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 12-23 PZP 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 
 

19/PN/DEG/AS/2019 
Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie 

ze stresem pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – 

Sprawny Szpital! 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp   

 

...................................... dn. ........................         

................................................................ 
              pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                                  lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze: 

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

...................................... dn. ........................         
................................................................ 

              pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                                  lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 

...................................... dn. ........................                     ................................................................ 
              pieczątka i podpis Wykonawcy 

                                                                  lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
 

 
 

 

 

 
                    pieczęć Wykonawcy                                           
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

 

. OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

 
19/PN/DEG/AS/2019 

Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie 

ze stresem pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – 

Sprawny Szpital! 
 

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 Pzp, mając na uwadze treść art. 24 ust. 11 Pzp oświadczam, że: 
 

1)  nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi 

udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

2)  należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi 

udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: 

 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy (podmiotu) należącego 

do tej samej grupy kapitałowej 

  

  
 

/Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia/ 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

*  Niepotrzebne skreślić. 
 

...................................... dn. ........................      ........................................................ 
                  pieczątka i podpis Wykonawcy 

               lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 

 

 UWAGA! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp 

 

 

 
                    pieczęć Wykonawcy                                           
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Załącznik nr 5 do SIWZ str. 1/2 
 

 

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

     Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy 
 

 

WYKAZ  OSÓB 
 które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

w zakresie pakietu I - szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej  

(pielęgniarki, lekarze) 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Staż pracy 

ogółem 

(w latach) 

Doświadczenie 

(ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń) 

Forma 

zatrudnienia 

(np. umowa o 

pracę, 

umowa-

zlecenie itp.) 

Kwalifikacje zawodowe  

niezbędne do wykonania 

zamówienia 

(wykształcenie – 

uzyskany tytuł wraz z 

nazwą ukończonej 

uczelni) 

Informacja  

o podstawie  

do 

dysponowania 

tymi osobami 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

........   

 

   

 

UWAGA! 
Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. III pkt. 1 ppkt c)  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał dysponowanie 

(dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe z tytułem co 

najmniej doktora fizjoterapii, która przeprowadziła co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia 

medycznego dotyczącego zasad bezpieczeństwa pracy przy podnoszeniu i przemieszczaniu pacjentów.  

Osoba wskazana w powyższym warunku musi być osobą prowadzącą osobiście min. 80% godzin szkoleniowych w 

ramach zamówienia 
 

Jeżeli Wykonawca w powyższym wykazie (w ostatniej kolumnie) wskazał jakieś osoby, którymi  

nie dysponuje, ale będzie dysponował, wówczas musi załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia tych osób, które będą zdolne do wykonania zamówienia. 
 

 

 

 

 

......................................... dn. .......................       .................................................................... 

               pieczątka i podpis Wykonawcy 

         lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ str. 2/2 
 

 

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

     Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy 
 

 

WYKAZ  OSÓB 
 które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

w zakresie pakietu II - szkolenie radzenia sobie ze stresem 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Staż pracy 

ogółem 

(w latach) 

Doświadczenie 

(ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń) 

Forma 

zatrudnienia 

(np. umowa o 

pracę, 

umowa-

zlecenie itp.) 

Kwalifikacje zawodowe  

niezbędne do wykonania 

zamówienia 

(wykształcenie – 

uzyskany tytuł wraz z 

nazwą ukończonej 

uczelni) 

Informacja  

o podstawie  

do 

dysponowania 

tymi osobami 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

........   

 

   

 

UWAGA! 
Zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. III pkt. 1 ppkt c)  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał dysponowanie 

(dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe z tytułem co 

najmniej doktora psychologii, która przeprowadziła co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu 

szkolenia z tematyki związanej z przedmiotem zamówienia tj. radzenia sobie ze stresem 
Osoba wskazana w powyższym warunku musi być osobą prowadzącą osobiście min. 80% godzin szkoleniowych w 

ramach zamówienia 
 

Jeżeli Wykonawca w powyższym wykazie (w ostatniej kolumnie) wskazał jakieś osoby, którymi  

nie dysponuje, ale będzie dysponował, wówczas musi załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia tych osób, które będą zdolne do wykonania zamówienia. 
 

 

 

 

 

 

......................................... dn. .......................       .................................................................... 

               pieczątka i podpis Wykonawcy 

         lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ str. 1/2 
 

 

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

     Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy 
 

WYKAZ USŁUG 

WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ 

WYKONYWANYCH, W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU 

SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W 

TYM OKRESIE 

 

w zakresie pakietu I - szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej  

(pielęgniarki, lekarze) 
 

Przedkładamy następujący wykaz dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
 

L.p. 
Przedmiot usług 

(tytuł szkolenia) 

Osoba prowadząca 

szkolenie 

(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres podmiotu, 

na rzecz którego dostawy 

zostały wykonane 

Data 

wykonania 

 (od … do…) 

Wartość brutto 

(PLN) 

1 

 
 
 

    

2 

 
 
 

    

3      

4      

5      

6      

(…)      
 
 
 
 
 

UWAGA: Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie opisanych wyżej usług. 

Dowodami są: 

 referencje 

 oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji 
 
 
 

......................................... dn. .......................       .................................................................... 

               pieczątka i podpis Wykonawcy 

         lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ str. 2/2 
 

 

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

     Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy 
 

WYKAZ USŁUG 

WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ 

WYKONYWANYCH, W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU 

SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W 

TYM OKRESIE 

 

w zakresie pakietu II - szkolenie radzenia sobie ze stresem 
 

Przedkładamy następujący wykaz dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

zdolności technicznej lub zawodowej: 
 
 

L.p. 
Przedmiot usług 

(tytuł szkolenia) 

Osoba prowadząca 

szkolenie 

(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres podmiotu, 

na rzecz którego dostawy 

zostały wykonane 

Data 

wykonania 

 (od … do…) 

Wartość brutto 

(PLN) 

1 

 
 
 

    

2 

 
 
 

    

3      

4      

5      

6      

(…)      
 
 
 
 
 

UWAGA: Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie opisanych wyżej usług. 

Dowodami są: 

 referencje 

 oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji 
 
 
 

......................................... dn. .......................       .................................................................... 

               pieczątka i podpis Wykonawcy 

         lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 7  do SIWZ 

 

P R O J E K T   U M O W Y 
 

UMOWA NR ................................ 
 

           W dniu ........................ w Toszku pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Psychiatrycznym z siedzibą  

w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą w imieniu i na rzecz którego 

działają: 
 

1.  dr n. med. Anna Rusek  - Dyrektor Szpitala 

2.  inż. Erwin Janysek  - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
 

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000044032 wydanego przez 

Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy w Gliwicach NIP: 969-09-46-632,  REGON: 000293114, a:  
 

..................................................................................................... z siedzibą  w ........................................... 
 

przy ul. ......................................................................., zwanym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą, 

który jest reprezentowany przez : 
 

1. ................................................................ 
 

2. ................................................................ 
 

działającym na podstawie: ............................................................................................................................  

wydanego przez: ........................................................................................................................................... 

zawarto umowę treści następującej: 

§ 1 
 

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.1986 z późn. zm.).   
 

§ 2 
 

1.  Przedmiot umowy obejmuje szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, 

lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie ze stresem pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy 

Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! w zakresie pakietu 

…………………………………………… za łączne wynagrodzenie: 
 

- netto: ..................................... słownie: ............................................................................... 

- VAT: ....................................... słownie: ............................................................................... 

- brutto: ..................................... słownie: ............................................................................... 

zgodnie z uszczegółowieniem poniżej: 
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Rodzaj usługi Ilość osób 

Cena jedn.  

netto / osobę 

(zł) 

Wartość netto 

(zł) 

 VAT 

(%) 

Wartość VAT  

(zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

SZKOLENIE Z 

PODNOSZENIA CHORYCH 

DLA KADRY MEDYCZNEJ  

(PIELĘGNIARKI, LEKARZE) 

100      

 

lub/i 

Rodzaj usługi Ilość osób 

Cena jedn.  

netto / osobę 

(zł) 

Wartość netto 

(zł) 

 VAT 

(%) 

Wartość VAT  

(zł) 

Wartość brutto  

(zł) 

SZKOLENIE RADZENIA 

SOBIE ZE STRESEM 
150      

 

zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 

19/PN/DEG/AS/2019 i złożoną ofertą.   

2.    Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących 

towarów/usług ……………………… odprowadzenie podatku w kwocie …………….. leży po 

stronie Zamawiającego * 

        lub 

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 

w tym zakresie* 

* niepotrzebne skreślić 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy: 

1) Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, 

dyskusji; 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj.: ekran, 

rzutnik, projektor multimedialny i laptop; sprzęt medyczny służący do przemieszczenia w tym 

podnoszenia pacjenta; 

3) Wykonawca dostarczy każdemu uczestnikowi szkolenia przed jego rozpoczęciem materiały 

szkoleniowe zaakceptowane przez Zamawiającego, tj.: skrypt lub podręcznik o tematyce kursu, 

teczkę konferencyjną – sztywną, wykonaną z mocnego poliestru, która uniemożliwi zniszczenie 

materiałów szkoleniowych, teczka, powinna umożliwić przechowywanie wszystkich materiałów 

szkoleniowych wraz z notesem oraz przyborami biurowymi, sposób zamknięcia na gumkę lub klips, 

notes a4, przybory piśmiennicze (długopis, zakreślacz); 

4) Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego programem 

szkolenia. Szkolenie zakończone zostanie pisemnym testem weryfikującym nabyte umiejętności w 

zakresie tematyki szkolenia. 

5) Wykonawca będzie prowadził dokumentację szkolenia, tj.: 
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a) dziennik zajęć, listy obecności z każdego dnia kursu, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 

potwierdzenie odbioru usługi cateringowej, listę odbioru zaświadczeń / certyfikatów 

ukończenia kursu oraz ankiety oceniającej szkolenie. Oryginały wymienionych dokumentów 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji szkolenia; 

b) sporządzi dokumentację fotograficzną z każdej edycji szkolenia, obejmującą co najmniej dwie 

fotografie, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu każdej edycji 

szkolenia; 

c) wystawi dla każdego uczestnika, w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) imienne 

zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikatu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kopie zaświadczeń oraz certyfikatów uczestników szkolenia potwierdzone za zgodność z 

oryginałem; 

d) przygotuje na podstawie zebranych ankiet raportu podsumowującego szkolenie, 

uwzględniającego m.in. informacje organizacyjne, liczbę uczestników szkolenia, zbiorcze dane 

dotyczące jakości i oceny szkolenia. Wykonawca przekaże raport ze szkolenia Zamawiającemu 

wraz z oryginałami ankiet. 

6)  Wykonawca w terminie do 7 dni po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji: 

a) Szczegółowy program szkolenia, zawierający tematy i przeznaczony na nie czas; 

b) Materiały szkoleniowe, w tym skrypt lub podręcznik o tematyce kursu, teczkę konferencyjną, 

notes, przybory piśmiennicze; 

c) Opracowany wzór anonimowej ankiety ex-post (oceniającej jakość kursy, organizację 

szkolenia); 

d) Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu, który powinien zawierać: temat szkolenia, termin, 

imię i nazwisko uczestnika szkolenia, podpis i pieczątkę Wykonawcy szkolenia, nazwę projektu 

i logotypy projektu; 

e) Wzór certyfikatu z ukończonego kursu. 

7) Zamawiający może zgłosić uwagi w terminie do 3 dni od daty ich otrzymania. Tylko po akceptacji 

przez Zamawiającego powyższych materiałów możliwa jest realizacja szkolenia w ustalonym 

terminie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz zaakceptowanych powyżej 

materiałów dotyczących szkolenia. 

8) Zamawiający wymaga aby wszystkie wytworzone w czasie realizacji zamówienia dokumenty i 

materiały były oznakowane zgodnie z wytycznymi do których podano link. Wzór wytycznych 

dotyczących oznakowania przedstawiony został na stronie 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018 . Dodatkowo wszystkie materiały 

drukowane winny być oznaczone nazwą projektu oraz hasłem „Projekt współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

9) Zamawiający wymaga, aby sala szkoleniowa została udostępniona przez Wykonawcę. Sala 

szkoleniowa musi znajdować się na terenie Miasta Toszek (sala ogrzewana). 

10) Całościowa realizacja szkolenia obejmuje w szczególności:  

a)   koszt personelu do przeprowadzenia zajęć,  

b) koszt dysponowania salą i odpowiednim sprzętem, w tym koszt wynajęcia sali i koszt 

ewentualnego  transportu uczestników szkolenia z terenu Szpitala na miejsce docelowe oraz 

powrót w czasie maksymalnie do 30 min.  

c) zapewnienie materiałów szkoleniowych,  

d) zapewnienie cateringu,  

e) egzamin oraz właściwy certyfikat/dyplom/inny dokument potwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji  

Powyższe koszty powinny zostać pokryte w ramach zamówienia i mieścić się w cenie całościowej 

usługi. 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018
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§ 4 
 

Ponadto zakres usługi obejmuje poczęstunek dla uczestników według poniższego schematu 
 

Szkolenie rozpoczyna się kawą i herbatą, owocami oraz słodkim poczęstunkiem. 

• KAWA 

Dla wszystkich uczestników szkolenia kawa czarna, parzona z ekspresu, zaserwowana w 3-4 termosach 

z możliwością przelania do filiżanek, a dla smakoszy do dyspozycji ekspres do kawy, w którym można 

przygotować inne jej rodzaje, tj.: 

- Espresso 

- Double espresso; 

- Americano; 

- Americano z mlekiem; 

- Frappe (kawa mrożona); 

- Latte Macchiato; 

- Cappuccino; 

- Czekolada na gorąco; 

- Gorąca woda; 

Dodatki: w saszetkach cukier i cukier trzcinowy, syrop do kawy, mleko krowie lub roślinne (sojowe, 

migdałowe), plasterki cytryny. 

 

• HERBATA 

Jednocześnie z kawą podawana jest w porcelanowym serwisie herbacianym - herbata czarna  

Obok ekspresu do kawy wyeksponowany na stole jest również zestaw różnych herbat, które można 

zaparzyć gorącą wodą z ekspresu: 

- owocowe; 

- zielone; 

- czerwone; 

- białe. 

 

• NAPOJE 

Zimne napoje w 300ml szklanych butelkach przechowywane są w urządzeniu chłodniczym. 

- Woda mineralna: niegazowana, średniogazowana i gazowana; 

- Soki owocowe,  

- Smoothie,  

- napoje typu Cola; 

- napoje typu Cola bez cukru; 

 

Ponadto ozdobą stołu są szklane dzbany:  

- z orzeźwiającą lemoniadą z cytryną, miętą i kostkami lodu; 

- oraz ze świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy i grejpfruta. 

 

• OWOCE 

Stoły szkoleniowe wypełniają owoce ułożone na 2 i/lub 3 poziomowych paterach. W ozdobnych 

półmisach mieszczą się: 

- Banany; 

- Winogrono czerwone i białe; 

- Brzoskwinie, nektaryny; 

- Pomarańcze; 

- Jabłko; 
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- Filetowany arbuz i ananas; 

- Sezonowe owoce, np. truskawki. 

 

• DESERY 

Na sali szkoleniowej widnieje słodki kącik w postaci szwedzkiego stołu, na którym kolorową 

kompozycję tworzą ułożone w różnych kombinacjach schłodzone desery. Są one umieszczone w 2 i/lub 

3 poziomowych paterach, tacach, pucharkach i innych dekoracyjnych naczyniach. Podczas przerwy 

mogą do niego podejść również osoby będące na diecie, jak i weganie.  

 

CIASTA W WERSJI MINI: 

- Tartaletki: z kremem z białej czekolady, kajmakowe, waniliowe z owocami, cytrynowe, z masłem 

orzechowym, z kremem budyniowym, z galaretką; 

- Mini Pavlowe (bez ze śmietaną i owocami); 

- Mini rożki nadziewane: dziką różą, konfiturą, czekoladą; 

- Mini drożdżówki: z lukrem, cynamonem i jabłkiem, jagodami; 

- Muffiny: kakaowe, marchewkowe, waniliowe z czekoladą; 

- Fit donaty  (na bazie mąki bezglutenowej i ksylitolu). 

 

DESERY W PURCHARKACH: 

 -Mus z gorzkiej czekolady z wiśniami; 

- Mus jogurtowy z owocami leśnymi; 

- Galaretka z owocami i bitą śmietaną; 

Wegański, bez cukru i laktozy*: 

- Krem kokosowy (na bazie mleczka kokosowego) z musem bananowym 

- Pudding chia z musem brzoskwiniowym 

 

TARTY I CIASTA:  

- Tarta snicersowa; 

- Tarta z musem białej czekolady i malinami; 

- Tarta Bananofii – wegańska, słodzona ksylitolem*  

- Ciasto ucierane z owocami i posypką; 

- Ciasto marchewkowe (na bazie mąki bezglutenowej i ksylitolu); 

- Ciasto drożdżowe z makiem; 

- Ciasto Leśny mech; 

- Sernik oreo; 

- Sernik wiedeński; 

 

CIASTECZKA I MAŁE PRZEKĄSKI: 

- Mini beziki w różnych smakach; 

- Ciasteczka: kruche z posypką, maślane, orzechowe, owsiane 

- Lizaki bezowe 

- Cake popsy 

- Trufle: rozmarynowe, czekoladowe, orzechowe, daktylowe* 

- Cukierki 

 

II. Po poczęstunku serwowane są przekąski na zimno w formie szwedzkiego stołu, spośród których 

znajdzie się również coś dla wegetarian i wegan*. Wszelkiego rodzaju zakąski podane są na ozdobnych 

talerzach, półmisach, oraz 2-3 poziomowych paterach. 
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• Kanapeczki bankietowe ( na pieczywie pszennym i razowym): 

- z wędliną drobiową i/lub wieprzową, warzywami; 

- z łososiem wędzonym i warzywami; 

- z serem żółtym i warzywami; 

- pasta z suszonych pomidorów; 

- pasta z sera feta; 

- pasta z tofu* 

- hummus* 
 

• Mini-Tortille nadziewane: 

- serem żółtym i warzywami; 

- wędliną drobiową, serem żółtym i warzywami; 

- łososiem wędzonym i warzywami. 
 

• Sałatki: 

- Grecka; 

- Hawajska  

- Cezar z grillowanym kurczakiem; 

- Caprese z bazylią; 

- Tradycyjna jarzynowa; 

- Z grillowanym tofu*; 
 

• Deska szefa ze swojskim smalcem i dodatkami  
 

Dodatki: 

- warzywa, pokrojone w plastry i w słupki; 

- pieczywo pszenne i razowe; 

- masło prawdziwe; 

- deska wędlin: szynka, polędwica, salami, kabanosy; 

- deska serów twardych i miękkich: Camembert, Brie, Mozzarella, Ementaler; 

- koreczki na wykałaczkach: 

I opcja: ser żółty, wędlina drobiowa, pomidorek koktajlowy 

II opcja: mozzarella, pomidorek koktajlowy, bazylia, oliwki czarne 

 

III. Szkolenie kończy ciepły posiłek składający się z dwóch dań: I zupa, II zestaw mięsny  

z dodatkami. 

Osoby uczestniczące w szkoleniu mają do dyspozycji dwie zupy podane w porcelanowych wazach: 

• Rosół z makaronem 

• Krem z pomidorów z grzankami i bazylią 

Na drugie danie w naczyniach żaroodpornych serwowane są zestawy grillowanych mięs i  ryb. 

W jednym zestawie mieści się: 

- Polędwica wieprzowa 

- Karczek wieprzowy 

- Gyros wołowy 

- Filet z kurczaka  

- Filet z łososia 

 

Dodatki do wyboru: 

- Frytki ziemniaczane  

- Ryż biały  

- Pieczone łódeczki ziemniaczane w ziołach  
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- Bukiet warzyw gotowanych  

- Mix surówek 

- Buraczki z chrzanem 

Oprócz wyżej wymienionych dodatków, danie główne uzupełnia zimna płyta ze stołu szwedzkiego. 

Do picia: napoje z urządzenia chłodniczego. 
 

 

§ 5 
 

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, 

niezbędne do prawidłowej realizacji usługi szkolenia. 

2.  Zamawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu 

informacji, których Wykonawca może żądać w celu prawidłowej realizacji umowy. 
 

§ 6 

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi jest faktura potwierdzona przez uprawnionego 

przedstawiciela Zleceniodawcy. 

2. Wynagrodzenie określone w § 2 płatne będzie w terminie .......... (min. 14 dni, max. 30 dni) dni od 

daty doręczenia kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury, na konto wskazane na fakturze. 

3. W przypadku niedoręczenia faktury pod właściwy adres bądź doręczenia niekompletnej, termin 

wydłuży się proporcjonalnie. 

4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
 

§ 7 
 

1. Usługę przeprowadzenie szkolenia w imieniu Wykonawcy pełnić będą: 

1) Pan/Pani ……………………. Posiadający/a wykształcenie ……………………………., który/a 

przeprowadził/a ………… (ilość) szkoleń z tematyki związanej z przedmiotem zamówienia, tj. 

radzenia sobie ze stresem, 

2) Pan/Pani ……………………. Posiadający/a wykształcenie ……………………………., który/a 

przeprowadził/a ………… (ilość) szkoleń z tematyki związanej z przedmiotem zamówienia, tj. 

radzenia sobie ze stresem, 

3) Pan/Pani ……………………. Posiadający/a wykształcenie ……………………………., który/a 

przeprowadził/a ………… (ilość) szkoleń z tematyki związanej z przedmiotem zamówienia, tj. 

radzenia sobie ze stresem, 

(….) 

2. Usługę przeprowadzenie szkolenia w imieniu Wykonawcy pełnić będą: 

1) Pan/Pani ……………………. Posiadający/a wykształcenie ……………………………., który/a 

przeprowadził/a ………… (ilość) szkoleń medycznych dotyczącego zasad bezpieczeństwa pracy 

przy podnoszeniu i przemieszczaniu pacjentów. 

2) Pan/Pani ……………………. Posiadający/a wykształcenie ……………………………., który/a 

przeprowadził/a ………… (ilość) szkoleń medycznych dotyczącego zasad bezpieczeństwa pracy 

przy podnoszeniu i przemieszczaniu pacjentów. 

3) Pan/Pani ……………………. Posiadający/a wykształcenie ……………………………., który/a 

przeprowadził/a ………… (ilość) szkoleń medycznych dotyczącego zasad bezpieczeństwa pracy 

przy podnoszeniu i przemieszczaniu pacjentów. 

(...) 

3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest Pan/Pani 

………………………… 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest Pan/Pani 

………………………… 
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§ 8 
 

1.  Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ............................ do dnia  16.12.2019 r. 

2.  Umowa wygasa wraz z upływem czasu, na który została zawarta. 

3.  Ostateczne terminy każdego ze szkoleń zostaną ustalone z Wybranym wykonawcą po zawarciu 

umowy, przy czym godziny i terminy szkoleń mają być dopasowane do potrzeb uczestników projektu 

uwzględniając grafik pracy. 

§ 9 

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem: 

- zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto, 

- zmiany osoby przy pomocy której Zleceniobiorca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku 

możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie umowy, 

śmierć, długotrwała choroba, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać 

wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności 

innym osobom o kwalifikacjach (doświadczeniu) spełniających co najmniej takie warunki jakie 

podano w SIWZ w niniejszym postępowaniu. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot 

umowy dla której Zleceniobiorca uzyskał w kryterium „doświadczenie personelu” podanym w 

SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana 

nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez 

Zleceniobiorcę osoba, za którą Zleceniobiorca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w 

kryterium „doświadczenie personelu” nie mniejszą ilość punktów niż uzyskała osoba, która zostaje 

zmieniona. 

- zmiany których konieczność wprowadzenia będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

instytucjach nadzorujących umowy pomiędzy Zleceniodawcą a inną niż Zleceniobiorca stroną, w 

tym realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 

- zmian wynikający z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 

- zmiany których konieczność wprowadzenia będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zalecań Instytucji Zarządzającej lub 

Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 

- zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby 

itp.).   

2. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Wynagrodzenie określone przez Zleceniobiorcę zostanie ustalone na okres ważności umowy  

i nie będzie podlegało zmianom. 

 

§ 10 
 

1. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych: 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

 za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zleceniobiorca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy, 

 za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zleceniobiorca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy, 

 za opóźnienie lub zwłokę w wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot umowy w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki 

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną: 
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– za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zleceniodawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 

Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w  

ust. 1. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zleceniodawcy kar umownych z faktury 

końcowej za przedmiot umowy. 
 

§ 11 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego, Zleceniodawca zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy, 

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy, 

- Zleceniobiorca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz  

nie kontynuuje go pomimo wezwania Zleceniodawcy na piśmie, 

- Realizacji przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z 

postanowieniami umowy, SIWZ, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą 

- Gdy Zleceniobiorca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych błędów, braków, odmówi usunięcia 

błędów, braków lub innych wad w dokumentacji dotyczącej szkolenia. W tym przypadku 

Zleceniodawca może powierzyć poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Zleceniobiorcy. 

2. Rozwiązanie umowy będzie dokonane na piśmie.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach wymienionych w ust. 1.  
 

§ 12 
 

Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami 

wynikającymi z niniejszej umowy. 
 

§ 13 
 

W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, stronami umowy pozostają Zleceniobiorca  

i Zleceniodawca. Rozliczenia pomiędzy Zleceniobiorcą i podwykonawcą pozostają w gestii 

Zleceniobiorcy. 

§ 14 
 

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwych rzeczowo sądów powszechnych. 

§ 15 
 

1. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



 
19/PN/DEG/AS/2019 – Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia 

sobie ze stresem pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

50/50 | S t r o n a  

 

 

 

Informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w 

Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl, 

www.szpitaltoszek.pl 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

dostępne są w internecie.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego nr 19/PN/DEG/AS/2019 – Szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry 

medycznej (pielęgniarki, lekarze) oraz szkolenie radzenia sobie ze stresem pracowników SP ZOZ 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

Oznacza to, że dane będą przetwarzane:  

a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania w oparciu o 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  

b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych 

określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego. 

Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:  

 Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679),  

 Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu 

lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala Psychiatrycznego. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w 

zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22. 
 

 

§ 16 
 

Umowa została spisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy  

i dwa dla Zleceniodawcy.  
 

 

Zleceniobiorca:                                                       Zleceniodawca:                                                     

 

 

 

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

 

UWAGA:  

Integralną część umowy stanowi następujący załącznik:   

Załącznik nr 1 do umowy, tj. wykaz osób, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią 

załącznika nr 5 do SIWZ) i zostanie on załączony do podpisanej umowy. 
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