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ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 11 lipca 2018 r.
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Płowieckiej 15, zwane dalej Zamawiającym,
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług konsultanta ds.
psychiatrycznych w ramach projektu „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z
zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa IV Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, która
dotyczy wszystkich zamówień w ramach w/w projektu przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj.
bez podatku od towarów i usług (VAT). Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według ustawy
Prawo zamówień publicznych.
I.

Zamawiający

Stowarzyszenie Na Tak, 60-277 Poznań, ul. Płowiecka15
tel: +48 61 86 88 444
web: www.natak.pl, e-mail: rekrutacja@natak.pl
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Paulina Zglińska, e-mail: p.zglinska@natak.pl
II.

Określenie przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia 2 Wykonawców, z którymi zostaną podpisane
Umowy o świadczenie usług.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 2 konsultantów ds. psychiatrycznych świadczących usługi w
projekcie „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi
Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.
Zamawiający planuje wyłonienie 2 konsultantów ds. psychiatrycznych wyróżniających się wiedzą i
doświadczeniem specjalistów, służących wsparciem w zakresie testowanego rozwiązania w
wymiarze 16 godzin miesięcznie/osobę w trakcie 26 miesięcy, w sumie 416 godzin/osobę, 832
godziny na całe zamówienie. Wykonawcy będą świadczyli usługi na podstawie Umowy o
świadczenie usług.
Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta z 2 Wykonawcami, którzy złożą oferty najkorzystniejsze
według punktacji przyznanej w Kryterium oceny ofert zgodnie z pkt VII niniejszego Zapytania
Ofertowego. Umowa o świadczenie usług będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy
(planowany sierpień 2018 roku) do dnia: 31.05.2021 r.
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Miejsce realizacji usługi: Poznań.
III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dla efektywniejszego wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej i środowiskowej w ramach projektu
utworzone zostaną Zintegrowane Zespoły Opieki [ZZO] z ustrukturyzowanym przepływem
komunikacji i jasno określonymi procesami, składające się z 4 członków zespołu oraz pacjenta.
Zespoły zostaną przeszkolone w oparciu o opartą na naukowych dowodach metodologię Collaborative
Care, wykazującą się dużą skutecznością w USA, w Polsce jest to innowacyjne podejście.
Skład zespołu: pacjent, lekarz pierwszego kontaktu, manager pacjenta (psycholog), konsultant
psychiatra oraz konsultant ds. społecznych
Główne zadania zespołu:
•
•
•
•

Zaangażowanie pacjenta w proces leczenia,
Objęcie pacjenta zintegrowaną, proaktywną opieką, w tym śledzenie ścieżki pacjenta i
mierzenie postępów klinicznych,
Działania edukacyjne skierowane do pacjenta,
Działania w środowisku kontaktowym pacjenta.

Realizację zintegrowanej opieki umożliwia narzędzie informatyczne, którego główną część stanowi
Rejestr Pacjenta wraz z modułami pozwalającymi realizować proces wsparcia pacjenta, w tym moduły
analizy danych puli pacjentów i mechanizmy konsultacji psychiatrycznych. Drugim kluczowym
elementem wsparcia realizacji modelu opieki zintegrowanej będzie Platforma EdukacyjnoKoordynacyjna, pozwalająca m.in. na zwiększanie kompetencji zespołów wsparcia pacjentów, samych
pacjentów oraz ich otoczenia.
W ramach projektu przeprowadzone zostanie wdrożenie zaadresowanych zarówno do pacjentów, jak i
do osób z ich środowisk kontaktowych tzw. programów sygnaturowych, których nadrzędną ideą jest
wspieranie osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w procesie adaptacji do życia i uczestniczenia
w społeczeństwie w sytuacji choroby. Szczególnie istotnie jest objęcie wsparciem najbliższych. Przy
tym niezbędne jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu pacjentów.
Do najważniejszych zadań konsultanta ds. psychiatrycznych będzie należało:
•
•
•
•
•
•
•

dokonywanie wraz z Managerem Pacjenta regularnego, cotygodniowego przeglądu nowych
lub opornych na zmiany pacjentów (przez telefon, narzędzie wideokonferencyjne lub
osobiście);
śledzenie i nadzorowanie efektów leczenia (z pomocą innowacyjnego oprogramowania);
zalecanie zmian w leczeniu, farmakoterapii oraz innych form oddziaływania terapeutycznego;
dokonywanie bezpośredniej ewaluacji psychiatrycznej bardziej wymagających pacjentów (w
gabinecie);
okresowy przegląd i omawianie stanu zdrowia pacjentów z członkami Zespołu Zintegrowanej
Opieki (Menager pacjenta, Psycholog, Lekarz POZ oraz Konsultant ds. społecznych);
udzielanie porad lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej oraz Managerowi Pacjenta z
ramach Zespołu Zintegrowanej Opieki;
pełnienie roli edukacyjnej dla pozostałych członków Zespołu Zintegrowanej Opieki;
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•

w fazie wdrażania modelu: udział w szkoleniach dla członków ZZO dotyczących m. in:
wdrożenia w założenia projektu (szczegółowo w zakresie niezbędnym do ich realizacji w
ramach ZZO), wdrożenia w zasady działania ZZO, zasady korzystania oraz obsługi z Rejestru
pacjenta, zasady korzystania oraz obsługi Platformy edukacyjno-koordynacyjnej, obsługa
Programów sygnaturowych. Szkolenia odbywać się będą w okresie sierpień 2018 – styczeń
2019, (przewidziano 68 godz. szkoleń, w tym: 48 godz. wykładów, 12 godz. warsztatów oraz 8
godz. szkoleń dedykowanych). Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia za udział w
szkoleniach.

Szacunkowe zaangażowanie konsultanta ds. psychiatrycznych w działaniach Zintegrowanych
Zespołów Opieki – w okresie od lutego 2019 do marca 2021 (26 m-cy) – okres za który
wypłacane będzie wynagrodzenie w ramach zawartej umowy o świadczenie usług.
Stworzony w ramach projektu Rejestr będzie obejmował jednorazowo maksymalnie 60 pacjentów, we
współpracy z jednym Managerem pacjenta. Nie wykluczamy jednak, że będą to 2-3 Zespoły
zintegrowanej opieki, z różnymi lekarzami POZ/rodzinnymi.

Podsumowanie zadań dla 1 konsultanta ds. Psychiatrycznych:
Zadanie

Wymiar godzin

- Konsultacje z managerem pacjenta
- Spotkania edukacyjne i konsultacyjne
12
godzin
dla ZZO i Zamawiającego oraz Partnera
miesięcznie
w projekcie – Fundacji Ciszum
- Konsultacje z lekarzem POZ

Warunki realizacji zadania
- telefon, videokonferencja lub
osobiście w placówce PZP
- w siedzibie zamawiającego lub
partnera w projekcie – Fundacji
Ciszum
- w placówce NFZ* lub on-line

- Bezpośrednie konsultacje lub e4 razy w miesiącu
konsultacje (vs. video-konsultacje) z
`
po 1 godzinie
pacjentami
*W ramach placówki NFZ należy zapewnić
odpowiednie warunki do przyjmowania
Suma:
– poza godzinami przyjęć w
16 godzin w pacjentów
ramach placówki (aby nie ograniczać
miesiącu
dostępu innych pacjentów do opieki
lekarskiej).

IV.

Dodatkowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

1. Wybrany Wykonawca, w przypadku, gdy jest osobą fizyczną, zobowiązany jest zrealizować
przedmiot zamówienia osobiście, a w przypadku Wykonawców będących przedsiębiorcami, o ile
nie będą wykonywać przedmiotu zamówienia osobiście – przez swój personel. Wykonawca
wskazując personel jednocześnie wskaże kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład
personelu, które będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza także realizację usługi przez podwykonawców - w takim przypadku
należy przedstawić kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład personelu
podwykonawcy.
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2. Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: sierpień 2018 – marzec 2021 r. W okresie
sierpień 2018 – styczeń 2019 Wykonawca będzie brał udział w szkoleniach z zakresu wdrażanego
Modelu. Faktyczna realizacja usługi będzie trwała w okresie od lutego 2019 do marca 2021 roku
(26 m-cy).
3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
V.

Warunku udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi bądź
posiadają pracowników spełniających następujące wymogi:
a) Wymogi konieczne:
1. ukończone studia medyczne - uzyskany tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub w
trakcie specjalizacji (ukończone min. 2 lata specjalizacji),
2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
3. udokumentowane doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres świadczenia usług/prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) w pracy klinicznej z pacjentem doświadczającym trudności psychicznych w
różnym stopniu nasilenia w wymiarze co najmniej 24 miesięcy łącznie;
4. biegła znajomość założeń dezinstytucjonalizacji oraz Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia 2016-2020.
b) Wymogi opcjonalne (nieobowiązkowe): posiadanie specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i
młodzieży.
Kwalifikacje i informacje, o których mowa w pkt. V.1.a i b powinny zostać potwierdzone na podstawie
wypełnionych załączników nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji zawartych w kopiach
przedłożonych dokumentów poprzez żądanie przedstawienia oryginałów tych dokumentów do
wglądu.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. W przypadku Oferentów będących przedsiębiorcami dopuszczalne jest wskazanie w Ofercie
maksymalnie 2 osób spośród personelu Oferenta, które spełnią wymagania i będą uczestniczyć
przy realizacji zamówienia. W takim przypadku należy przedstawić odrębne informacje dotyczące
doświadczenia każdej osoby w Załączniku nr 1 (poprzez dodanie odpowiednich wierszy) oraz
załączyć dodatkowy załącznik nr 2.
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5. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:
a)
b)
c)
d)

życiorys zawodowy wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
oświadczenie wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
aktualny wydruk z CEIDG lub centralnej informacji KRS bądź inny dokument
potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu
ofertowym, w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą ubiegających
się o zamówienie.
6. W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą, ubiegających się o zamówienie,
ofertę i załączniki należy wypełnić prezentując pracowników spełniających kryteria zapytania
ofertowego.
7. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana jako uprawniona do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta, obligatoryjne jest załączenie stosownego Pełnomocnictwa.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi
literami, niebieskim lub granatowym kolorem oraz powinna zawierać datę sporządzenia oraz
czytelny podpis Oferenta.
9. Oferta powinna zawierać proponowane wynagrodzenie za 1 godzinę usługi wyrażone w złotych
polskich w kwocie brutto, tzn. powinno zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki
ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i nie
posiadających innego zatrudnienia z tytułu umowy o pracę lub zlecenia).
10. Cena brutto w ofercie uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT w przypadku oferentów prowadzących
działalność gospodarczą.
11. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy
kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota
wartości zamówienia).
13. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy złożą kompletną i prawidłowo
wypełnioną ofertę, na którą składają się dokumenty, o których mowa w pkt. V4 niniejszego
zapytania.
14. W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: ·
1. Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
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wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a) wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali
zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił
odpowiedzialności;
b) uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.
VI.

Opis sposobu przygotowania oferty i miejsce złożenia oferty.

1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. Do ofert należy dołączyć
dokumenty, o których moa w pkt V.4.
2. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny w języku polskim w formie pisemnej.
3. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem:
świadczenie usług konsultanta ds. psychiatrycznych.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem pkt V.4. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
6. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Na Tak na adres wskazany w pkt I
niniejszego zapytania począwszy od dnia 11.07.2018r. do dnia 20.07.2018 r., w godzinach od
8:00 do 16:00, za wyjątkiem sobót, niedziel. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w wersji elektronicznej na adres
rekrutacja@natak.pl - w takim przypadku każdorazowo należy dostarczyć podpisaną wersję
papierową oferty w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej, tj.
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najpóźniej do dnia 25.07.2018 r. do godz. 16:00. W tym przypadku decyduje data i godzina
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego i/lub na skrzynkę elektroniczną Zamawiającego.
8. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
10. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
VII.

Kryteria oceny ofert.

1. Wygrywa oferta, która przejdzie wszystkie etapy oceny ofert oraz otrzyma najwyższą ilość
punktów w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie, obliczoną wg wzoru:
K = Kc+Kd+Kp
gdzie:
K – Kryteria oceny ofert;
Kc – kryterium: cena brutto;
Kd – kryterium: doświadczenie zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego
Kp – specjalizacja w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży
2. Liczba punktów w kryterium Kc za cenę brutto wynosi maksymalnie: 50 pkt. gdzie oferta z
najniższą ceną otrzymuje 50 pkt. a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:
Liczba punktów= Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 50 pkt.
Do oceny oferty Zamawiający będzie weryfikował cenę brutto za 1 godzinę, podaną przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym.
3. Kd= doświadczenie wynosi maksymalnie 40 pkt. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Kryterium doświadczenie
Zamawiającego

zespołu

dedykowanego

do

obsługi liczba punktów

za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji usługi ,o którym max.40
mowa w pkt. V.1.a.3 : 40 pkt, gdzie oferta z najdłuższym wykazanym
doświadczeniem, o którym mowa w pkt. V.1.a.3 otrzymuje 40 pkt,
przy czym, dla celów określenia tego kryterium doświadczenie
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wykazane w pkt. V.1.a.3 podaje w pełnych miesiącach, miesiące
niepełne pomija się, a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg
wzoru:
Liczba punktów= ilość miesięcy doświadczenia wykazanego w
badanej ofercie/ ilość miesięcy doświadczenia wykazanego jako
najdłuższe x 40 pkt.
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji przedstawionych
przez Oferenta w załącznikach nr 1 i 2.
4. Kp= Kryterium specjalizacja w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, o którym mowa w pkt. V.1.b
wymóg dodatkowy, nieobowiązkowy (10 pkt.), gdzie punkty zostaną przyznane na podstawie
Informacji przestawionych przez Oferenta w załącznikach nr 1 i 2.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów,
których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania. Jeżeli Oferent,
którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
VIII.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego
przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone
zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej
staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego,
działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający
wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub
zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb
beneficjenta projektu.
3. Zamawiający na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość udzielenia
dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, uzupełniających nieobjętych
zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego. Warunkiem udzielenia zamówienia jest zachowanie
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zgodności z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania
zasady konkurencyjności.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem
świadczenia usług przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcę, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
6. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a) Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe;
c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania
uniemożliwiającą zawarcie umowy z wybranym oferentem;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było wcześniej przewidzieć.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie
przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o
dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany się do
podpisania umowy z Zamawiającym.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień
lub uzupełnień.
IX.

Obowiązek informacyjny

1.

Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszym postepowaniem jest
Stowarzyszenie na Tak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Płowieckiej 115 (dalej: Administrator). Dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@natak.pl.

2.

Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach będą przetwarzane przez Administratora w
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego wskazane w ogłoszeniu. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszym postepowaniem
jest:
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a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1
Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie
uniemożliwia udział w procesie postepowania o udzielenie zamówienia;
b) w celu podjęcia działań na żądanie Oferenta przez zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b) RODO;
c) dane osobowe Oferenta inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu zawarcia
Umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie
jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Oferenta, a brak
wyrażenia zgody nie może powodować wobec Oferenta jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej nie zawarcia
Umowy przez Administratora.
d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Oferentem a Administratorem
(podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.

Administrator może ujawnić dane osobowe Oferenta podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w
szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne,
administracyjne.

4.

Dane osobowe Oferenta będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu weryfikacji
złożonych dokumentów w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, a po jego zamknięciu wszelkie
dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

5.

Oferent posiada prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli
Administrator przetwarza je na podstawie zgody Oferenta.
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6.

Oferentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

Załączniki
1) Formularz oferty;
2) Życiorys zawodowy;
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia.

str. 11

