
 

Lucynów Duży, 20.01.2019 r. 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU  

 

 

DOTYCZĄCE NABORU NA STANOWISKO –TERAPEUTA ZAJĘĆ INTEGRACJI 

SENSORYCZNEJ 

 

 
w ramach projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3 Ułatwienie 
powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Działania 8.3.1 
Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. nr umowy RPMA.08.03.01-14-9647/17-00 

 
 
 

W związku z realizacją ww. projektu uprzejmie proszę o wskazanie propozycji cenowej usługi 

dotyczącej prowadzenia zajęć z terapii Integracji Sensorycznej w Żłobku Jadwinia w Lucynowie 

Dużym zgodnie z załącznikami umieszczonymi w dokumencie. 

 

  



 

 

Załącznik nr 1 

 

Oferta Wykonawcy 

1. Dane oferenta 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

 

2. Wycena  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5 oświadczam, że wyceniam realizację usługi na następującą kwotę: 

 

Usługa 
jednostka 

miary 
Liczba  

Cena za jednostkę 

[zł] 

Całkowita wartość 

usługi [zł] 

1 2 3 4 5 = 3 * 4 

Pełnienie obowiązków na stanowisku 

terapeuty zajęć SI w wymiarze 5 

godz./tyg. 

miesiąc 11   

 

Oświadczam, że: 

1) powyższa wycena obejmuje wszystkie składniki jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z 

realizacją umowy, 

2) zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym nr 5, 

3) zapoznałem się z Zapytaniem ofertowych oraz załącznikami do niego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nich zawarte, 

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w treści Zapytania ofertowego, 

5) w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 

 

………………………………………………….. …………………………….………………………………………………………… 

data, miejscowość podpis Wykonawcy 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w procedurze udzielenie zamówienia oraz 

potwierdzające brak występowania przesłanek do wykluczenia wykonawcy z procedury udzielenia 

zamówienia: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

b) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia, 

wg. wzoru załączonego do zapytania ofertowego; 

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty. Brak podpisanych 

oświadczeń, stanowiących integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty.   



 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ 

 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany*  legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym  

seria……..……………nr…………………….wydanym przez ……………………….………………………… 

 

oświadczam, że: 

1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych. 

2. Posiadam obywatelstwo polskie. 

3. Byłam/byłem* nie byłam/nie byłem* skazana/skazany* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych 

dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późń. zm.). 

5. Jestem zaangażowany/a / nie jestem zaangażowany/a* zawodowo w realizację innych projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Zamawiającego i innych podmiotów. 

6. Łączny czas zaangażowania we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz 

działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie 

przekracza 276 godzin miesięcznie. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

………………………………………………….. …………………………….………………………………………………………… 

data, miejscowość podpis Wykonawcy 

 

 

  



 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Wykonawca: 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, gdzie za powiązanie 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

a Wykonawcą, polegające 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. 

 

 

 

………………………………………………….. …………………………….………………………………………………………… 

data, miejscowość podpis Wykonawcy 

  



 

 

Załącznik nr 4 

 
Klauzula informacyjna 

 (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Żłobek na start oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;  

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny 

wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 

3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 

lit. g 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 (Dz. Urz. UE L 119 

04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 



 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

d) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu Żłobek na start, w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa (nazwa i adres właściwej IP), 

Beneficjentowi realizującemu Projekt  - Maria Michalska Gabinet Psychologiczno-Logopedyczny ul. J. 

Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży (nazwa i adres Beneficjenta). Moje dane osobowe mogą 

zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

6. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty 

elektronicznej: iod@mazovia.pl. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 
usunięcia. 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość i data Czytelny podpis  

 

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 



 
 


