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Oleśnica, 19 sierpnia 2022 r. 
 

CKiW.DZP.273.9.2022.2  
 

 
 

Zapytanie ofertowe  
na przeprowadzenie diagnozy 

 psychologiczno-pedagogicznej uczestników  
CKiW OHP w Oleśnicy 

  
 

Oleśnica, dnia 19 sierpnia 2022 r. 
 
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy 
ul. Zamkowa 4 
56-400 Oleśnica 
NIP – 911-17-67-347 
tel. 71-314-20-12 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy zwraca                                  
się z prośbą, w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości                                       
nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 pkt. 1 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych – poza ustawą, o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych 
wymagań. 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy 
ul. Zamkowa 4 
56-400 Oleśnica 
NIP - 911-17-67-347 
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
 
CPV-85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 

1) Przeprowadzeniu badań diagnostycznych, 
2) Sformułowaniu na piśmie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, 
3) Określeniu na piśmie kierunków działań terapeutycznych o charakterze 

psychologiczno-pedagogicznym, 
4) Opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu raportu z badań i wniosków dotyczących 

badanej grupy młodzieży w wieku od 14 do 18 lat zrekrutowanej do CKiW OHP                             
w Oleśnicy, 

5) Przygotowaniu i przekazaniu na rzecz Zamawiającego narzędzi badawczych  
z nieodpłatnym prawem do ich dalszego wykorzystania. 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez  

podwykonawców pod warunkiem wskazania w ofercie, które części zamówienia zamierza 
Wykonawca powierzyć podwykonawcom z podaniem ich zakresu oraz nazw 
podwykonawców.  
Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał  
z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

 
III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy zawiera Załącznik nr 3. 
 
 
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca rozpocznie realizację niniejszej umowy w dniu 01 września 2022 r. 
Umowa będzie realizowana sukcesywnie, w miarę prowadzonej przez Zamawiającego 
rekrutacji młodzieży. Czas realizacji umowy nie może przekroczyć roku szkolnego 2022/2023. 
 
 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
stanowiącym Załącznik nr 1. 
 
 
  
 
 
Oferta powinna być: 
  - opatrzona pieczątką firmową, 
  - posiadać datę sporządzenia, 
  - zawierać adres siedziby oferenta, adres email, numer telefonu, numer NIP 
  - podpisana czytelnie przez Wykonawcę 
  - posiadać załączony parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail, poczty tradycyjnej, kuriera 
lub też dostarczona osobiście na adres: Oleśnica, ul. Zamkowa 4 do dnia 24 sierpnia 2022 r.                      
do godziny 10:00, w zamkniętej kopercie opisanej: ” Oferta na przeprowadzenie diagnozy 
psychologiczno-pedagogicznej uczestników  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP                        

w Oleśnicy” Liczy się faktyczne złożenie oferty  w siedzibie zamawiającego. 

2. Wykonawca składający ofertę zamieszcza ją w kopercie (opakowaniu) opatrzonej adresem 
zwrotnym. 
3. Wykonawca decydujący się na przesłanie oferty za pomocą poczty e-mail przesyła ofertę                    
na adres – oferty-olesnica@ohp.pl. E-mail zawierający ofertę powinien zostać opisany:” 

Oferta na przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczestników  Centrum 

Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy” Oferty, które wpłyną na skrzynkę email, 
inną niż oferty-olesnica@ohp.pl będą uznane za odrzucone. 
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24 sierpnia 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego 
pokój nr 10. 
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
 
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY 
Cena – 100% 
 

mailto:oferty-olesnica@ohp.pl
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Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca 
może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje 
ceny nie będą prowadzone. 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony 
internetowej CKiW OHP http://ckiw-olesnica.ohp.pl/ oraz pośrednictwem poczty 
elektronicznej na wskazany w formularzu ofertowym adres email. W przypadku niedojścia      
do skutku umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę Zamawiający dokonuje 
wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Zamawiający pod adresem email - zamowienia-
olesnica@ohp.pl lub telefonicznie: Karolina Król – tel. 71 707 04 92 wew. 25. 
 
X. ZWIĄZANIE OFERTĄ 
Związanie ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert. 
 
XI. ZAŁĄCZNIKI 
    - Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 
    - Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 
    - Załącznik nr 3 – wzór umowy, 
    - załącznik nr 4 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zawarcia 
umowy. Zamawiający ma prawo niniejsze postępowania zakończyć na każdym etapie,                   
bez podawania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu wobec 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. Z postępowania wyklucza się Wykonawców                        
na podstawie Art. 7 ust. 1-8 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) Integralną częścią niniejszego zapytania 
jest załączona klauzula informacyjna. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści 
zawartych w klauzulach informacyjnych A i B. 
 
 
 

http://ckiw-olesnica.ohp.pl/
mailto:zamowienia-olesnica@ohp.pl
mailto:zamowienia-olesnica@ohp.pl
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Klauzula informacyjna związana z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego  

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) (Dz. Urz. UE L 119                                    

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia                                         

i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 

tel. 71-314-22-03. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

W OLEŚNICY 

Państwowa Jednostka Budżetowa 

56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4 

tel. 71 314 20 12, fax 71 723-73-42 

e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl 

www.ckiw-olesnica.ohp.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Kamila Kołodziejczyk - adres email: 

k.kolodziejczyk@ohp.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b, c RODO 

tj. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawę z dnia 25 lutego 2016 r  

 o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres od 1 do 5 lat w zależności                      

od typu dokumentu zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

oraz Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, lub przez 

okres wynikający z innych przepisów jeżeli jest dłuższy niż wspomniany powyżej, 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  

oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł. Art. 2 

ust. 1 pkt 1 - Prawo zamówień publicznych, niepodanie danych będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty; 

http://www.ckiw-olesnica.ohp.pl/
mailto:k.kolodziejczyk@ohp.pl
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7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                        

w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, 

c) 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

 

 

Klauzula informacyjna związana z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego B 

Zgodnie z art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119                                    

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia                                         

i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 

tel. 71-314-22-03. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

W OLEŚNICY 

Państwowa Jednostka Budżetowa 

56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4 

tel. 71 314 20 12, fax 71 723-73-42 
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e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl 

www.ckiw-olesnica.ohp.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Kamila Kołodziejczyk - adres email: 

k.kolodziejczyk@ohp.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a b, c RODO                        

tj. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawę z dnia 25 lutego 2016 r 

. 

 o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 

5. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od oferenta biorącego udział  

w niniejszym postępowaniu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy, lub przez okres wynikający z innych przepisów jeżeli                                             

jest dłuższy niż wspomniany powyżej. 

7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny                             

oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej                         

w złotych 130 tys. zł. Art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

niepodanie danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty; 

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                       

w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. posiada Pani/Pan: 

e) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

f) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, 

g) 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; 

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 

http://www.ckiw-olesnica.ohp.pl/
mailto:k.kolodziejczyk@ohp.pl
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

 


