
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Nr 3/27/W-ROPS.14.1/2022 

Fundacja Obudź Nadzieję, ul. Siennicka 4, 80 - 758 Gdańsk realizując projekt „Pomorskie z 

Ukrainą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów, 

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi. 

1. Przedmiot zapytania  

● Wsparcie psychologiczno-doradcze: 

● 20 dni zajęć grupowych z dziećmi (dwie grupy po 10 dni po 10 osób) po 5 godzin 

– w sumie 100 godzin; 

● 8 dni zajęć grupowych dla dorosłych po 5 godzin i po 10 godzin indywidualnych 

konsultacji dla 10 osób – w sumie 140 godzin. 

● Miejsce realizacji – Orunia ul. Gościnna lub miejsce wskazane przez Oferenta.  

● Termin realizacji – styczeń – lipiec 2023 roku.  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” z 

zastosowaniem rozeznania rynku. 

 

3. Zamawiający  

Fundacja Obudź Nadzieję, ul. Siennicka 4, 80 - 758 Gdańsk 

NIP 957 101 68 90, tel.: 603 908 516 e-mail: obudznadzieje@wp.pl  

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: 

Jan Ptach e-mail: obudznadzieje@wp.pl tel.: 603 908 516 

 

4. Postanowienia ogólne 

4.1 Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

4.2 Wycena kosztów niniejszego zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane 

z jego realizacją. 
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4.3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie 

w celu przygotowania oferty.  

4.4 Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 

5.1.1. ukończone studia wyższe lub podyplomowe na kierunku psychologia; 

5.1.2 min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym obszarze. 

 

6. Sposób przygotowania oferty 

6.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową sporządzoną w języku 

polskim, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym.  

6.2. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która 

ofertę podpisała. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł 

poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie 

muszą być czytelne. 

6.3. Oferta składa się z: 

6.3.1. Formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego); 

6.3.2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego); 

6.3.3. Kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane doświadczenie; 

6.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie 

oferty wymagają formy pisemnej. 

 

7. Miejsce i termin składania ofert  

7.1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Obudź Nadzieję, 

ul. Siennicka 4, 80 - 758 Gdańsk lub za pomocą e-maila: obudznadzieje@wp.pl 

7.2. Termin składania ofert upływa w dniu 31.12.2022 r. o godz. 12.00. 



 
7.3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

 

8. Kryteria wyboru oferty 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o cenę 100%, pod warunkiem 

spełnienia kryteriów formalnych i dostarczenia wymaganych dokumentów. 

 

9. Pozostałe postanowienia 

9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania 

ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. 

9.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień lub 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku 

zmian wynikających ze zmiany umowy o dofinansowanie lub wytycznych, które mają 

zastosowanie w projekcie. 

 

10. Ochrona danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

● administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Obudź Nadzieję, ul. 

Siennicka 4, 80 - 758 Gdańsk 

● dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c 

RODO wyłącznie w celu związanym z zapytaniem ofertowym; 

● odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o 

dofinansowania projektu „Pomorskie z Ukrainą” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 

Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów, a także art. 6 ustawy z 6 

września 2001 r. dostępie do informacji publicznej; 

● Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia 31 grudnia 2028 r.; 

● obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa oraz 

wytycznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 



 
● w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

Posiadają Państwo: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

Nie przysługuje Państwu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

RODO. 

 

Wykaz załączników do Zapytania ofertowego: 

1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty. 

2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

  

 


