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OGŁOSZENIE

O

ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Realizacja usługi edukacyjnej pt.
”Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” w Warszawie.

Postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
których wartość nie przekracza 750 000 euro i prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zatwierdzam:
ZASTĘPCA KANCLERZA
UKSW w Warszawie
mgr Piotr Cieślikowski

Warszawa, dn. 12.11.2020 r.
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I.

Informacje o Zamawiającym

Zamawiającym jest:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres: Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Adres strony internetowej: www.dzp.uksw.edu.pl
e-mail: dzp@uksw.edu.pl

II.

1.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
których wartość nie przekracza 750 000 euro i prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.), zwanej „Ustawą”.

2.

Usługi będące przedmiotem zamówienia są usługami wymienionymi w załączniku XIV do dyrektywy
2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.

3.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

4.

Zasady udzielenia zamówienia reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, zwane
dalej „Ogłoszeniem”. Ponadto odpowiednie zastosowanie mają również art. 17, art. 18, art. 22 ust. 1,
art. 24, art. 26 ust. 2f oraz ust. 3-4, art. 32-35, art. 84-87, art. 89, art. 90, art. 91 ust. 4-6, art. 92, art. 93,
art. 139, art. 144 Ustawy.

5.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może zmienić treść Ogłoszenia. Zamawiający
w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin składania ofert. Informacje o zmianach
Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której jest zamieszczone niniejsze ogłoszenie.

6.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po terminie, o którym mowa powyżej
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

8.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 6.
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9.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

10.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona

jako

najkorzystniejsza,

nie

podlega

wykluczeniu

oraz

spełnia

warunki

udziału

w postępowaniu.
11.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, podlega wykluczeniu, nie
spełnia warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert i jeżeli spełnia udzieli mu zamówienia.

12.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.

13.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Ogłoszeniu.

14.

Niezwłocznie

po

udzieleniu

zamówienia

Zamawiający

zamieści

na

stronie

internetowej

www.dzp.uksw.edu.pl, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, a w razie nieudzielenia
zamówienia, informację o nieudzieleniu zamówienia.
15.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

16.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

17.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.),
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

18.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy, jeżeli koniec terminu do wykonania
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego
po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Opis przedmiotu zamówienia

III.

1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi edukacyjnej pt. ”Prowadzenie terapii środowiskowej
dzieci i młodzieży” w Warszawie.
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2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia: załącznik nr 5 do Ogłoszenia – Opis
przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) oraz Rozdział XVI Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy
(załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

3.

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje
gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży", realizowanego przez UKSW i Partnerów Projektu
w ramach V Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie dla
obszaru zdrowia”, Działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Projekt nr POWR.05.04.00-00-0180/19).

4.

Kod CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego,
80340000-9 Usługi edukacji specjalnej,
80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim,
80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.

Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania zamówienia:
a) Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy;
b) Zakończenie – do dnia 30 czerwca 2023 r.

V.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
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Określenie warunku:
LP.

1

Moduł kształcenia

Rozwój normatywny: w
obszarze poznawczym,
społecznym i
emocjonalnym
Wykłady

2

Dziecko krzywdzone:
analiza psychologiczna i
funkcjonalna
Wykłady

3

Kryteria i rozpoznania
stanów nagłych
wymagających pilnej
konsultacji lekarskiej
Wykłady

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia,
posiadającymi następujące kwalifikacje i doświadczenie:
jedną osobą, która zostanie skierowana do przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Rozwój normatywny: w obszarze
poznawczym, społecznym i emocjonalnym - wykłady, posiadającą:
1) tytuł zawodowy magistra psychologii lub magistra pedagogiki lub
lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży
2) doświadczenie w pracy w ramach wspierania dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin w kryzysach psychicznych - min. 1,5 roku
lub
doświadczenie w pracy środowiskowej na rzecz niepełnoletnich
rozumianej jako zajęcia lub warsztaty lub porady lub konsultacje
lub sesje prowadzone w placówkach oświatowych lub w
placówkach pomocy społecznej lub w środowisku - min. 1,5 roku
jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Dziecko krzywdzone: analiza
psychologiczna i funkcjonalna - wykłady, posiadającą:
1) tytuł zawodowy magistra psychologii lub magistra pedagogiki lub
lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży
2) doświadczenie w pracy z rodzinami i dziećmi doświadczającymi
przemocy rodzinnej, instytucjonalnej lub rówieśniczej - min. 1,5
roku
lub
doświadczenie w pracy środowiskowej na rzecz niepełnoletnich
rozumianej jako zajęcia lub warsztaty lub porady lub konsultacje
lub sesje prowadzone w placówkach oświatowych lub w
placówkach pomocy społecznej lub w środowisku - min. 1,5 roku
jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Kryteria i rozpoznania stanów nagłych
wymagających pilnej konsultacji lekarskiej – wykłady, posiadającą:
1) tytuł zawodowy lekarza psychiatry lub lekarza psychiatry dzieci i
młodzieży lub specjalisty psychologii klinicznej
2) doświadczenie
w
pracy
na
oddziale
całodobowym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży lub na oddziale dziennym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży lub w SOR lub w Izbie
przyjęć - min. 1,5 roku
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4

Kryteria i rozpoznania
stanów nagłych
wymagających pilnej
konsultacji lekarskiej
Ćwiczenia

5

Psychopatologia wieku
rozwojowego: kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych wieku
dziecięcego i
wczesnoszkolnego
Wykłady

6

Psychopatologia wieku
rozwojowego: kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych wieku
dziecięcego i
wczesnoszkolnego
Ćwiczenia

jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Kryteria i rozpoznania stanów nagłych
wymagających pilnej konsultacji lekarskiej – ćwiczenia, posiadającą:
1) tytuł zawodowy lekarza psychiatry lub lekarza psychiatry dzieci i
młodzieży lub specjalisty psychologii klinicznej
2) doświadczenie
w
pracy
na
oddziale
całodobowym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży lub na oddziale dziennym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży lub w SOR lub w Izbie
przyjęć - min. 1,5 roku
jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Psychopatologia wieku rozwojowego:
kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego
i wczesnoszkolnego – wykłady, posiadającą:
1) tytuł zawodowy lekarza psychiatry dzieci i młodzieży lub
specjalisty psychologii klinicznej
lub
magistra psychologii z co najmniej 6 miesięcznym
doświadczeniem w pracy klinicznej (na oddziale całodobowym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży lub na oddziale dziennym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży) *
2) doświadczenie w pracy na oddziałach całodobowych
psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży lub na oddziałach
dziennych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży - min. 1,5
roku *
* w przypadku osoby z tytułem zawodowym magistra psychologii
doświadczenie w pracy na oddziałach wykazane dla pkt. 1 i dla pkt. 2
musi być różne.
jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Psychopatologia wieku rozwojowego:
kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego
i wczesnoszkolnego – ćwiczenia, posiadającą:
1) tytuł zawodowy lekarza psychiatry dzieci i młodzieży lub
specjalisty psychologii klinicznej
lub
magistra psychologii z co najmniej 6 miesięcznym
doświadczeniem w pracy klinicznej (na oddziale całodobowym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży lub na oddziale dziennym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży) *
2) doświadczenie w pracy na oddziałach całodobowych
psychiatrycznych dzieci i młodzieży lub na oddziałach dziennych
psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży - min. 1,5 roku*
* w przypadku osoby z tytułem zawodowym magistra psychologii
doświadczenie w pracy na oddziałach wykazane dla pkt. 1 i dla pkt. 2
musi być różne.
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7

Psychopatologia wieku
rozwojowego: kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych wieku
dorastania
Wykłady

8

Psychopatologia wieku
rozwojowego: kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych wieku
dorastania
Ćwiczenia

9

Rozumienie roli rodziny
oraz środowiska w
rozwoju dzieci i
młodzieży
Wykłady

jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Psychopatologia wieku rozwojowego:
kryteria zaburzeń diagnostycznych wieku dorastania – wykłady,
posiadającą:
1) tytuł zawodowy lekarza psychiatry dzieci i młodzieży lub
specjalisty psychologii klinicznej
lub
magistra psychologii z co najmniej 6 miesięcznym
doświadczeniem w pracy klinicznej (na oddziale całodobowym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży lub na oddziale dziennym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży) *
2) doświadczenie w pracy na oddziałach całodobowych
psychiatrycznych dzieci i młodzieży lub na oddziałach dziennych
psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży - min. 1,5 roku *
* w przypadku osoby z tytułem zawodowym magistra psychologii
doświadczenie w pracy na oddziałach wykazane dla pkt. 1 i dla pkt. 2
musi być różne.
jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Psychopatologia wieku rozwojowego:
kryteria zaburzeń diagnostycznych wieku dorastania – ćwiczenia,
posiadającą:
1) tytuł zawodowy lekarza psychiatry dzieci i młodzieży lub
specjalista psychologii klinicznej
lub
magistra psychologii z co najmniej 6 miesięcznym
doświadczeniem w pracy klinicznej (na oddziale całodobowym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży lub na oddziale dziennym
psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży) *
2) doświadczenie w pracy na oddziałach całodobowych
psychiatrycznych dzieci i młodzieży lub na oddziałach dziennych
psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży - min. 1,5 roku *
* w przypadku osoby z tytułem zawodowym magistra psychologii
doświadczenie w pracy na oddziałach wykazane dla pkt. 1 i dla pkt. 2
musi być różne.
jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Rozumienie roli rodziny oraz środowiska w
rozwoju dzieci i młodzieży – wykłady, posiadającą:
1) tytuł zawodowy magistra psychologii lub magistra pedagogiki lub
lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży
2) doświadczenie w pracy środowiskowej na rzecz niepełnoletnich
rozumianej jako zajęcia lub warsztaty lub porady lub konsultacje
lub sesje prowadzone w placówkach oświatowych lub w
placówkach pomocy społecznej lub w środowisku - min. 1,5 roku

Strona 7 z 72

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

10

Konceptualizacja w
terapii środowiskowej
dzieci i młodzieży
Warsztaty

11

Prowadzenie terapii
środowiskowej dzieci i
młodzieży
Warsztaty
Tematy:
1) Podstawy kontraktu
terapeutycznego w
ramach pracy
środowiskowej
2) Dialog motywujący w
pracy z dziećmi,
młodzieżą oraz rodziną
3) Techniki
behawioralne w pracy z
dziećmi i młodzieżą
4) Metody pedagogiki
podwórka
5) Elementy socjoterapii
w pracy środowiskowej
6) Prowadzenie
psychoedukacji
kierowanej do rodzica,
dziecka i nauczyciela
7) Podstawy interwencji
poznawczobehawioralnych w
wybranych zaburzeniach
emocjonalnych u dzieci i
młodzieży
8) Elementy otwartego

jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Konceptualizacja w terapii środowiskowej
dzieci i młodzieży– warsztaty, posiadającą:
1) tytuł zawodowy magistra psychologii lub magistra pedagogiki lub
lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży
2) ukończone całościowe szkolenie z psychoterapii lub szkolenie z
psychoterapii dzieci i młodzieży lub min. 2 lata całościowego
szkolenia z psychoterapii
3) doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin w rozumieniu rozporządzenia Prezesa NFZ nr
41/2018/DSOZ - min. 1,5 roku
lub
doświadczenie w pracy środowiskowej na rzecz niepełnoletnich
rozumianej jako zajęcia lub warsztaty lub porady lub konsultacje
lub sesje prowadzone w placówkach oświatowych lub w
placówkach pomocy społecznej lub w środowisku - min. 1,5 roku
co najmniej jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia
zajęć dydaktycznych w module: Prowadzenie terapii środowiskowej
dzieci i młodzieży – warsztaty, posiadającą:
1) tytuł zawodowy magistra psychologii lub magistra pedagogiki lub
lekarza specjalisty psychiatrii lub lekarza specjalisty psychiatrii
dzieci i młodzieży
2) ukończone całościowe szkolenie z psychoterapii lub szkolenie z
psychoterapii dzieci i młodzieży lub min. 2 lata całościowego
szkolenia z psychoterapii
3) doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin w rozumieniu rozporządzenia Prezesa NFZ nr
41/2018/DSOZ z późniejszymi zmianami - min. 1,5 roku
lub
doświadczenie w pracy środowiskowej na rzecz niepełnoletnich
rozumianej jako zajęcia lub warsztaty lub porady lub konsultacje
lub sesje prowadzone w placówkach oświatowych lub w
placówkach pomocy społecznej lub w środowisku - min. 1,5 roku

***
Zamawiający dopuszcza, aby niniejszy moduł w całości prowadziła
jedna osoba lub kilka osób poszczególne tematy, z zastrzeżeniem, że
jedna osoba będzie całościowo prowadziła jeden z tematów. Każda
osoba skierowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych w niniejszym
module musi spełniać warunek określony powyżej dla tego modułu.
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12

dialogu w pracy
środowiskowej
9) Elementy treningu
zastępowania agresji
Tworzenie planów
interwencji na podstawie
dostępnych zasobów
rodzinnych i lokalnych
Warsztaty

jedną osobę, która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w module: Tworzenie planów interwencji na podstawie
dostępnych zasobów rodzinnych i lokalnych – warsztaty, posiadającą:
1) tytuł zawodowy magistra psychologii lub magistra pedagogiki lub
lekarza specjalisty psychiatrii lub lekarza specjalisty psychiatrii
dzieci i młodzieży
2) ukończone całościowe szkolenie z psychoterapii lub szkolenie z
psychoterapii dzieci i młodzieży lub min. 2 lata całościowego
szkolenia z psychoterapii
3) doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin w rozumieniu rozporządzenia Prezesa NFZ nr
41/2018/DSOZ z późniejszymi zmianami - min. 1,5 roku
lub
doświadczenie w pracy środowiskowej na rzecz niepełnoletnich
rozumianej jako zajęcia lub warsztaty lub porady lub konsultacje
lub sesje prowadzone w placówkach oświatowych lub w
placówkach pomocy społecznej lub w środowisku - min. 1,5 roku

1. W przypadku lekarza psychiatry należy podać nr prawa wykonywania zawodu, w przypadku
psychologa lub pedagoga należy podać nr dyplomu, nazwę uczelni
2. Przez pojęcie „praca” Zamawiający rozumie: świadczenie pracy w ramach umowy o pracę,
świadczenie usługi w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innego rodzaju umowy oraz
prowadzenie własnej działalności gospodarczej
3. Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba prowadziła zajęcia dydaktyczne w ramach maksymalnie
3 modułów, jeśli spełnia wszystkie wymagania dla każdego modułu do którego jest wskazana.
Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
1. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających:

•

spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

•

brak podstaw wykluczenia,

1.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień
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składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu:
1) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do
Ogłoszenia)
2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik
nr 3 do Ogłoszenia);
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
2.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym
postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.

4.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta Zamawiający nie żąda przedstawienia
oświadczenia o którym mowa w ust. 2.

5.

Dokumenty i oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów.

1.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
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o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
4.

Ofertę i wszystkie załączniki do niej, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy, należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem e-mail.

5.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcą: Katarzyna Czarnocka, Joanna Zakolska
Wymagania dotyczące wadium.

VIII.

1.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX.

Termin związania ofertą.

1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X.

1.

Opis sposobu przygotowywania oferty

Na ofertę składają się:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do
Ogłoszenia;

2.

Do oferty należy dołączyć:
1)

Dokumenty i oświadczenia wymagane w Rozdziale VI ust. 1. niniejszego Ogłoszenia;

2)

Do oferty należy załączyć dokument uprawniający do reprezentacji osoby podpisującej ofertę.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

3.

Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.

4.

Oferta ma być sporządzona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.

5.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.

6.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi
oraz przepisami prawa lub przez upoważnionego przedstawiciela.

7.

Zaleca się wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje
tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie informacje
wymagane w niniejszym Ogłoszeniu.
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8.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
Ustawy.

Zaleca

się,

aby

ww.

informacje

były

klauzulą:

oznaczone

TAJEMNICA

PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część do oferty.
9.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych (np. konsorcja/spółki cywilne):
1)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)

W

przypadku,

o

którym

mowa

w

pkt

1,

Wykonawcy

ustanawiają

pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania
w

postępowaniu

i

zawarcia

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego,

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli – winno być dołączone do
oferty;
3)

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt 1.

10. Ofertę̨ wraz z załącznikami, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
należy przesłać́ elektronicznie na adres: e-mail: dzp@uksw.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości:
DZP.371.53.2020 OFERTA do postępowania: Realizacja usługi edukacyjnej pt. ”Prowadzenie
terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” w Warszawie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania wiadomości lub
braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

11.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy wskazanej dla złożenia oferty.

XI.
1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce składania ofert:
Ofertę podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub skan podpisanej oferty należy przesłać
na adres:
e-mail: dzp@uksw.edu.pl
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2.

Termin składania ofert:
23.11.2020 r. godz. 11.00

3.

Miejsce otwarcia ofert:
Pokój nr 12A w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

4.

Termin otwarcia ofert:
23.11.2020 r. godz. 11.30

5.

Otwarcie ofert jest jawne.

6.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

7.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny i pozacenowych kryterium oceny ofert zawartych w ofertach.

XII.
1.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu, które mają wpływ na ostateczną zaoferowaną cenę przedmiotu
zamówienia; powinna zawierać podatek od towarów i usług i powinna być wyliczona zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Cena musi być podana w walucie w PLN.

3.

Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym.

4.

Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.

5.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z
2020 r. poz. 106) przedmiot umowy jest zwolniony z podatku VAT.

XIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
1) Cena – 70 %
2) Dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne wykładowców – 30%
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2.

Sposób oceny ofert:
1) W kryterium „Cena” – 70%
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ---------------- x 70
C bad.

gdzie:
C

- liczba punktów oferty badanej

C min.- najniższa cena (brutto) oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena (brutto) oferty badanej
70 - waga kryterium
Maksymalną liczba punków (70 pkt.) uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem powyżej.
2) W kryterium „Dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne wykładowców” – 30%
W tym kryterium ocenie podlegać będzie dorobek naukowy osób skierowanych do prowadzenia zajęć
dydaktycznych (wykładowców) w poszczególnych modułach.
Liczba punków w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
a) Posiadanie tytułu lub stopnia naukowego (N) – 10%
Za każdą wskazaną osobę w Formularzu ofertowym w pkt. 2 Zamawiający przyzna Wykonawcy:
−

za posiadanie przez wykładowcę stopnia naukowego doktora – 1 pkt.

−

za posiadanie przez wykładowcę stopnia naukowego doktora habilitowanego – 2 pkt.

−

za posiadanie przez wykładowcę tytułu naukowego profesora – 3 pkt.

Wszystkie punkty uzyskane w ten sposób zostaną zsumowane (N bad). Liczba punktów dla każdej
oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
N bad.
N = ---------------- x 10
N max.

gdzie:
N

- liczba punktów oferty badanej
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N bad. – liczba punktów uzyskana po zsumowaniu ocen wszystkich wykładowców w ofercie badanej
N max.- najwyższa suma ocen wszystkich wykładowców spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
10 - waga kryterium
b) Posiadanie w dorobku naukowym publikacji (P) – 10%
Za każdą wskazaną osobę w Formularzu ofertowym w pkt. 2 Zamawiający przyzna Wykonawcy:
za posiadanie przez wykładowcę w dorobku naukowym (autorstwo/współautorstwo) co najmniej
dwóch publikacji tj. pozycji książkowej lub artykułu w czasopiśmie naukowym, z zakresu
zagadnień

psychologicznych,

klinicznych,

terapeutycznych,

psychiatrycznych

lub

środowiskowych o tematyce dotyczącej dzieci, młodzieży lub rodziny – 2 pkt.
Wszystkie punkty uzyskane w ten sposób zostaną zsumowane (P

bad).

Liczba punktów dla każdej

oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
P bad.
P = ---------------- x 10
P max.

gdzie:
P

- liczba punktów oferty badanej

P bad. – liczba punktów uzyskana po zsumowaniu ocen wszystkich wykładowców w ofercie badanej
P max.- najwyższa suma ocen wszystkich wykładowców spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
10 - waga kryterium
c) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (D) – 10%
Za każdą wskazaną osobę w Formularzu ofertowym w pkt. 2 Zamawiający przyzna Wykonawcy:
za posiadanie przez wykładowcę doświadczenia polegającego na przeprowadzeniu zajęć
dydaktycznych lub warsztatów lub szkoleń lub prelekcji z tematyki z zakresu zagadnień
psychologicznych,

klinicznych,

terapeutycznych,

psychiatrycznych

lub

środowiskowych

o tematyce dotyczącej dzieci, młodzieży lub rodziny w liczbie:
do 10h godzin dydaktycznych – 0 pkt.
11 – 20 godzin dydaktycznych – 1 pkt.
21 – 30 godzin dydaktycznych – 2 pkt.
31 – 40 godzin dydaktycznych – 3 pkt.
41 – 50 godzin dydaktycznych – 4 pkt.
Powyżej 50h godzin dydaktycznych – 5 pkt.
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* 1h dydaktyczna = min. 45 minut
Wszystkie punkty uzyskane w ten sposób zostaną zsumowane (D bad). Liczba punktów dla każdej
oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
D bad.
D = ---------------- x 10
D max.

gdzie:
D

- liczba punktów oferty badanej

D bad. – liczba punktów uzyskana po zsumowaniu ocen wszystkich wykładowców w ofercie badanej
D max.- najwyższa suma ocen wszystkich wykładowców spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
10 - waga kryterium
Liczba punktów w kryterium „Dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne wykładowców” (DW)
zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
DW = N + P + D

UWAGA :
a) Wykonawca składając ofertę, powyższe dane zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym.
Ocenie będą podlegać jedynie informacje zawarte w Formularzu ofertowym (NIEPODLEGAJĄCE
UZUPEŁNIENIU);
b) Zamawiający nie uwzględni w punktacji poszczególnych wykazanych osób, jeżeli nie zostaną wpisane
wszystkie wymagane informacje niezbędne do właściwej oceny tego kryterium (nieuzupełnienie lub
niewłaściwe uzupełnienie poszczególnych części tabeli w Formularzu ofertowym).
c) W przypadku, gdy jedna osoba zostanie wskazana do przeprowadzenia kilku modułów (maksymalnie
3 modułów), punkty za tą osobę zostaną przyznana tylko raz.

1% = 1 punkt

2.

Łączna liczba punktów (LP), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
LP = Cena (C) + Dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne wykładowców (DW)

3.

Obliczenia według powyższych wzorów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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4.

Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zdobędzie największą liczbę
punktów w powyższych kryteriach łącznie.

XIV.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której istotne
postanowienia stanowi Rozdział XVI niniejszego Ogłoszenia.

2.

Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy w swojej siedzibie lub prześle umowę za
pośrednictwem poczty.

XV.

1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.

1.
XIII.

Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
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:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
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• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za przez pocztę
elektroniczną: iod@uksw.edu.pl lub pod numerem telefonu (22) 561 90 34, jak też korespondencyjnie na
adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa1;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja usługi edukacyjnej pt.
”Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” w Warszawie, prowadzonym w trybie art.
138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 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;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
2
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.

XIV.

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu:

1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4) Wykaz osób
5) Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami nr 1 i nr 2
6) Istotne postanowienia umowy.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : .........................................................................................................
SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:
UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ........................................................................
KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………...….................……
WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................…………..
NIP :

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

TEL:

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

FAX:

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

ADRES INTERNETOWY …………………………………………………………………………………………...…….......….........…
ADRES E-MAIL ..........................................................................................................................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy:

(ODPOWIEDŹ TAK/NIE)

Wykonawca należy do małych i średnich przedsiębiorstw
Wykonawca jest osobą fizyczną

………………….………..
…………………………

NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których
wartość nie przekracza 750 000 euro i prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) pn.:

Realizacja usługi edukacyjnej pt. ”Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”
w Warszawie
DZP.371.53.2020
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1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu za cenę:

Formularz cenowy

Lp.

Przedmiot
zamówienia

j.m.

Liczba
j.m.

Cena
jednostkowa
netto (zł)

1

2

3

4

5

1)

Wykłady -

godzina

Realizacja zajęć

dydaktyczna

dydaktycznych

(45 min)

Ćwiczenia -

godzina

Realizacja zajęć

dydaktyczna

dydaktycznych

(45 min)

Warsztaty -

godzina

Realizacja zajęć

dydaktyczna

dydaktycznych

(45 min)

2)

3)

Stawka
podatku
VAT
(%) *

Cena
jednostkowa
brutto (zł)

Wartość
brutto (zł)

6

7

8 (4x7)

288

zw.

176

zw.

856

zw.

Razem
(Cena
brutto)
* z zastosowaniem dyspozycji z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106), tj.: „Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi
usługami związane”
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2. Dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne wykładowców - pozacenowe kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 2 pkt. 2)
Ogłoszenia

LP.
1

Osoba (wykładowca), która zostanie skierowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w poszczególnych modułach (wskazana w Wykazie osób) oraz jej dorobek naukowy
Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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4

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
5

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
6

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
7

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Strona 23 z 72

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

8

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
9

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
10

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
11

Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Imię nazwisko
Tytuł naukowy
…………………………… ………………………………………………………………………
……………………………
Publikacje
Moduł/y kształcenia
1. …………………………………………………………………
…………………………… 2. …………………………………………………………………

12

(wskazać nr zgodnie z OPZ)

Doświadczenie dydaktyczne
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

•
•

W przypadku wskazania publikacji – należy wskazać rodzaj (tj. pozycja książkowa / artykuł w czasopiśmie
naukowym – nazwę tego czasopisma), autora/ów, tytuł i temat publikacji
W przypadku wskazania doświadczenia dydaktycznego – należy wskazać rodzaj (tj. zajęcia dydaktyczne /
warsztaty / szkolenie / prelekcja), temat i liczbę godzin dydaktycznych.

3. Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:
.................................................................................................................................................
stanowisko ..............................................................................................................................
tel. / fax. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
stanowisko..........................................................................................................................
tel. / fax. .................................................................................................................................
4. Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są:
.................................................................................................................................................
stanowisko ..............................................................................................................................
tel. / fax. .................................................................................................................................
adres e-mail .................................................................................................................................
5. Oświadczenie Wykonawcy:
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu, nie wnosimy żadnych uwag ani
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
3) Oświadczamy, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia Istotnych Warunków
Umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku
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wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4) Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Zamawiającego
określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu, w szczególności zawartymi w Opisie przedmiotu
zamówienia oraz w Istotnych postanowieniach umowy.
5) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
Załączniki do oferty:
...................................................................................... str. ............
...................................................................................... str. ............
...................................................................................... str. ............
………..................……, dnia ......................

........................................................
podpis upoważnionej osoby

rozporządzenie 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).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
1)
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Załącznik nr 2
DZP.371.53.2020
Zamawiający:
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : .............................................................................. .....
SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: ...................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy
Składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Realizacja usługi edukacyjnej pt. ”Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”
w Warszawie
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3
DZP.371.53.2020
Zamawiający:
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................
SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: ...................................................................................

Oświadczenie Wykonawcy
Składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Realizacja usługi edukacyjnej pt. ”Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”
w Warszawie
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o
zamówieniu
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4
DZP.371.53.2020
WZÓR
WYKAZ OSÓB
NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................
SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: ...................................................................................

Imię i nazwisko oraz zakres
wykonywanych czynności
l.p.

1

(tj. wskazać moduł/y kształcenia, do
którego zostanie skierowana osoba
w celu przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych)

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
(potwierdzająca warunek określony
w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 ppkt c) Ogłoszeniu)*

Imię nazwisko
……………………………
……………………………
Moduł/y kształcenia
……………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

2

Imię nazwisko
……………………………
……………………………
Moduł/y kształcenia
……………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

3

Imię nazwisko
……………………………
……………………………
Moduł/y kształcenia
……………………………
(wskazać nr zgodnie z OPZ)

…
* 1. W przypadku lekarza psychiatry należy podać nr prawa wykonywania zawodu, w przypadku psychologa lub pedagoga
należy podać nr dyplomu, nazwę uczelni.
2. W celu wskazania doświadczenia zawodowego – należy przedstawić opis doświadczenia oraz daty pracy
od miesiąc.rok do miesiąc.rok.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
I.

SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ

Biuro Projektu – komórka organizacyjna w strukturze Zamawiającego, mająca za zadanie realizację projektu
„Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Biuro mieści się w
Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 307.
DiM – dzieci i młodzież.
EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
Godzina – ilekroć w niniejszym dokumencie wskazuje się godziny realizacji usługi edukacyjnej, mowa jest o:
godzinach zajęć dydaktycznych tj. 45 minutach
IP – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – dla Priorytetu V
POWER Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, ul.
Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Liczba dni – ilekroć w niniejszym dokumencie wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach kalendarzowych, a
terminy wskazane w niniejszym dokumencie obliczane są w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.). Jeżeli koniec terminu przypada na
dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od
pracy ani sobotą.
OPZ – Opis przedmiotu zamówienia.
USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studentów
Wykład - forma zajęć dydaktycznych stosowana w szkolnictwie wyższym. Polega na ustnym przekazaniu wiedzy.
Wykładowca prowadzi rozbudowaną wypowiedź na określony temat a słuchacze, samodzielnie bez sugestii
prowadzącego, sporządzają notatki lub zapisują niejasne kwestie, aby po wykładzie zadać odpowiednie pytania.
Ćwiczenia - forma zajęć dydaktycznych stosowana w szkolnictwie wyższym, zazwyczaj poprzedzona wykładem.
Służy utrwaleniu i poszerzeniu wcześniej poznanego obszaru wiedzy poprzez samodzielną pracę. Prowadzący
zajęcia stymuluje do indywidualnej lub grupowej aktywności, zlecając im do wykonania różnego rodzaju ćwiczenia.
Warsztaty - zajęcia praktyczne doskonalące zdobywane umiejętności.
Partnerzy Projektu – Liderem Projektu jest Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, partnerami są
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – ogólnopolski program operacyjny stanowiący
instrument realizacji Strategii Europa 2020, uwzględniający stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z
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globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi i inwestycjami
w kapitał ludzki.
Program studiów podyplomowych Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży (Załącznik nr 1 do
OPZ) – program studiów podyplomowych przygotowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego zatwierdzony przez Senat UKSW.
Program studiów podyplomowych składa się z 18 modułów (kursów) – wykładów, ćwiczeń, warsztatów i
przewiduje łącznie 450 godzin zajęć dydaktycznych tj. ok 45 dni w formie 2 lub 3 dniowych zjazdów
weekendowych oraz jednego 5-dniowego ciągłego cyklu warsztatów oraz realizację po 240 godzin staży (po 120
godzin w podmiotach leczniczych i po 120 godzin w podmiotach oświatowych) na każdego uczestnika.
Projekt – projekt „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży",
realizowany przez UKSW i Partnerów Projektu w ramach V Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr
medycznych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Projekt nr POWR.05.04.00-00-0180/19).
Uczestnik – osoba , które w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez UKSW zostaną
przyjęte na studia podyplomowe „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”.
Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne
określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partner Projektu.
Zamawiający - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

II.

INFORMACJE OGÓLNE - KONTEKST ZAMÓWIENIA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje Projekt „Inwestycja w kompetencje i
kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" (Projekt nr. POWR.05.04.00-00-0180/19). Celem
głównym Projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w
województwach dolnośląskim, opolskim, ślaskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim poprzez
realizację szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii
środowiskowej dzieci i młodzieży oraz z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy. Główną grupą docelową
projektu są lekarze, psycholodzy oraz przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia psychicznego, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostach
oświatowych, poradniach oraz jednostkach pomocy społecznej.
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III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi edukacyjnej pt. ”Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i
młodzieży” dla maksymalnie 48 uczestników – 2 edycje (4 grupy) w Warszawie, obejmująca zajęcia
dydaktyczne.
2. Celem realizacji

usługi edukacyjnej jest przygotowanie maksymalnie 48 uczestników z województwa

mazowieckiego do planowania i prowadzenia działań terapeutycznych i interwencji w ramach terapii
środowiskowej wśród osób niepełnoletnich i ich rodzin.
3. Usługa edukacyjna, która jest przedmiotem zamówienia stanowi cześć zakresu studiów podyplomowych
prowadzonych na UKSW zgodnie z Programem studiów podyplomowych Prowadzenie terapii
środowiskowej dzieci i młodzieży
4. Program usługi edukacyjnej w dziedzinie prowadzenia terapii środowiskowej DiM.
Usługa edukacyjna z zakresu prowadzenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży będzie realizowana zgodnie
z Programem studiów podyplomowych Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz kwalifikacją
rynkową „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” zatwierdzoną Obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 roku (M.P. 2018 poz. 1279). Realizacja usługi edukacyjnej odbędzie się w
warunkach umożliwiających poszerzenie wiedzy teoretycznej i rozwój umiejętności praktycznych zgodnie z
programem.
5. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla 12 z 18 modułów teoretycznych ujętych w
Programie studiów podyplomowych, w tym przygotowanie sylabusów do tych modułów uwzględniających
zakładane w programie efekty uczenia się opisane wzoru sylabusa obowiązującego na UKSW (Załącznik nr 2 do
OPZ)., a także przeprowadzenie testu lub zaliczenia po zakończeniu każdego modułu i wpisanie wyniku do
USOS.
6. W zakres usługi edukacyjnej wchodzi:
Realizacja zajęć dydaktycznych – łącznie 1 320 godzin (330 godzin dla każdej z 4 grup);
w tym:
1) 288 godzin wykładów,
2) 176 godzin ćwiczeń,
3) 856 godzin warsztatów
Podana liczba godzin jest maksymalną liczbą i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb zamawiającego,
liczby zrekrutowanych uczestników, utworzonych grup a także zmian w projekcie.
7.

Kod CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego,
80340000-9 Usługi edukacji specjalnej,
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80430000-7 Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim,
80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia.
TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji usługi edukacyjnej: od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. Termin realizacji usługi
edukacyjnej w ramach studiów podyplomowych „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” musi
pokrywać się z semestrami akademickimi.
2. Plan studiów przewiduje 4 semestry dla każdej grupy:
1) I edycja - od semestru zimowego 2020/2021 do semestru letniego 2021/2022
2) II edycja – nie później niż od semestru zimowego 2021/2022 do semestru letniego 2022/2023
3. Uruchomienie zajęć dla poszczególnych grup odbędzie się w terminach ustalonych w porozumieniu z
Wykonawcą w zależności od zainteresowania i potrzeb potencjalnych uczestników.
4. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności, w tym sytuację sanitarno-epidemiologiczną Zamawiający
dopuszcza modyfikację terminów zjazdów i zajęć w porozumieniu z Wykonawcą.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Moduły objęte zakresem usługi edukacyjnej (liczba godzin została podana dla jednej grupy):
SEMESTR I
1) Rozwój normatywny: w obszarze poznawczym, społecznym i emocjonalnym – wykłady 6 godzin
2) Dziecko krzywdzone: analiza psychologiczna i funkcjonalna – wykłady 4 godziny
3) Kryteria i rozpoznania stanów nagłych wymagających pilnej konsultacji lekarskiej – wykłady 2 godziny
4) Kryteria i rozpoznania stanów nagłych wymagających pilnej konsultacji lekarskiej – ćwiczenia 4
godziny
5) Psychopatologia wieku rozwojowego: kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego
i wczesnoszkolnego – wykłady 20 godzin
6) Psychopatologia wieku rozwojowego: kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego
i wczesnoszkolnego – ćwiczenia 20 godzin
7) Psychopatologia wieku rozwojowego: kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wieku dorastania –
wykłady 20 godzin
8) Psychopatologia wieku rozwojowego: kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych wieku dorastania –
ćwiczenia 20 godzin
SEMESTR II
9)

Rozumienie roli rodziny oraz środowiska rozwoju dzieci i młodzieży – wykłady 20 godzin

10) Konceptualizacja w terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – warsztaty 40 godzin
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SEMESTR III
11) Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – warsztaty 160 godzin
Tematy:
a) Podstawy kontraktu terapeutycznego w ramach pracy środowiskowej
b) Dialog motywujący w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodziną
c) Techniki behawioralne w pracy z dziećmi i młodzieżą
d) Metody pedagogiki podwórka
e) Elementy socjoterapii w pracy środowiskowej
f) Prowadzenie psychoedukacji kierowanej do rodzica, dziecka i nauczyciela
g) Podstawy interwencji poznawczo-behawioralnych w wybranych zaburzeniach emocjonalnych u
dzieci i młodzieży
h) Elementy otwartego dialogu w pracy środowiskowej
Elementy treningu zastępowania agresji

i)
SEMESTR IV

12) Tworzenie planów interwencji na podstawie dostępnych zasobów rodzinnych i lokalowych – warsztaty
14 godzin
2. Przygotowanie sylabusów. Wykonawca zapewni przygotowanie przez kadrę dydaktyczną sylabusów do
wszystkich modułów wchodzących w zakres usługi edukacyjnej będącej przedmiotem zamówienia. Muszą
one uwzględniać zakładane w programie studiów efekty kształcenia opisane w Załączniku nr 1 do OPZ.
Sylabusy do poszczególnych modułów muszą zawierać co najmniej informacje zawarte w punktach 2, 4, 5, 7,
8, 11, 12 oraz 16 – 20 wzoru sylabusa obowiązującego na UKSW (Załącznik nr 2 do OPZ).Wykonawca w
terminie do 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Sylabusy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści Sylabusów w porozumieniu z Wykonawcą w
ciągu 14 dni od ich otrzymania.
3. Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych. Zamawiający na swój koszt zapewni sale w celu przeprowadzenia
zajęć dydaktycznych, będących przedmiotem zamówienia oraz zapewni usługę cateringową na każdy dzień
zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie stacjonarnej. Sala oraz sposób świadczenia usługi cateringowej
będą zgodne z aktualnymi zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, a Wykonawca jest zobowiązany do
nadzoru nad ich przestrzeganiem w czasie realizacji zajęć.
Wykonawca realizuje zajęcia dydaktyczne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (sala dydaktyczna na
terenie UKSW lub w innej lokalizacji w Warszawie), w każdym dniu zjazdu sala musi być oznakowana nazwą i
datą spotkania oraz logotypami i opisami wymaganymi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia
projektów w ramach PO WER.
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji sanitarno-epidemiologicznej Zamawiający
dopuszcza prowadzenie zajęć w formule wideokonferencji.
SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI EDUKACYJNEJ
1. Wykonawca zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz prowadzi w sposób ciągły wewnętrzny
system oceny jakości usługi edukacyjnej.
2. Realizacja programu uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i praktyki oraz wyniki badań naukowych
istotnych dla usługi edukacyjnej w dziedzinie prowadzenia terapii, psychoterapii i wsparcia w obszarze zdrowia
psychicznego DiM.
3. Dobór metod kształcenia jest właściwy dla realizowanych celów kształcenia i osiągnięcia zakładanych efektów.
4. Realizacja usługi edukacyjnej odbywa się na podstawie harmonogramu. Harmonogram realizacji usługi
edukacyjnej zostanie uzgodniony z Wykonawcą w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, będzie
uwzględniał harmonogram zajęć dydaktycznych, zjazdów, plan zajęć, tematy i zakres godzinowy
poszczególnych zajęć.
5. Edukacja uczestnika odbywa się poprzez uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, samokształcenie drogą
studiowania piśmiennictwa oraz nabywanie doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych.
6. Ocena wiedzy i nabytych umiejętności uwzględnia wiedzę i umiejętności praktyczne określone w programie
studiów podyplomowych.
7. Wykonawca prowadzi dokumentację przebiegu usługi.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji sanitarno-epidemiologicznej Zamawiający
dopuszcza prowadzenie zajęć w formule wideokonferencji. Do przeprowadzenia zajęć on-line konieczne jest
pisemne uzgodnienie terminu zajęć z Zamawiającym oraz uzyskanie zgody uczestników. Wykonawca zapewni
infrastrukturę tj. system informatyczny do prowadzenia zajęć wykładu on-line. Narzędzie to musi zapewnić
możliwość jednoczesnego połączenia (dobrej jakości audio i wideo) uczestników z prowadzącym. Możliwość
zadawania pytań przez uczestników oraz udostępniania obrazu (prezentacje) i dźwięku (nagrania) przez
prowadzącego.
Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania w sposób uzgodniony z Zamawiającym przeprowadzenia
każdych zajęć on-line - dokumentacja potwierdzająca realizację zajęć w formie zdalnej powinna obejmować
pisemne oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające fakt ich przeprowadzenia (ze wskazaniem miejsca, daty,
czasu trwania oraz liczby uczestników) i inne aktualnie wymagane przez Instytucję Pośredniczącą elementy,
które potwierdzać będą obecność uczestników, czas i realizację usługi (np. zrzuty ekranów, nagrania, listy
obecności).
9. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w języku polskim.
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
1. Uzyskane kompetencje zawodowe po ukończeniu usługi edukacyjnej w ramach studiów podyplomowych
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży:
1) posługiwanie się wiedzą dotyczącą rozwoju, zdrowia i zaburzeń psychicznych charakterystycznych dla
dzieci i młodzieży samodzielne;
2) planowanie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
3) prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzież
2. Realizacja usługi edukacyjnej zostanie przygotowana i przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans i
równego traktowania.
3. Na każdym etapie zamówienia Wykonawca będzie ściśle współpracował z Zamawiającym, w celu zapewnienia
jak najwyższej jakości merytorycznej i organizacyjnej usługi.
4. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia będzie prowadził monitoring, nadzór i kontrolę nad
realizowanymi działaniami (zajęcia dydaktyczne, kadra) w szczególności w zakresie zgodności prowadzonych
działań z programem studiów podyplomowych „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży DiM oraz
obowiązującymi przepisami prawa.

KADRA
1. Wykonawca zapewnia kadrę dydaktyczną posiadających merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne
związane z realizowanym programem studiów podyplomowych, stanowiących gwarancję wysokiego poziomu
usługi edukacyjnej
2. Wykonawca zapewnia kadrę dydaktyczną spełniającą określone przez zamawiającego wymagania i posiadającą
określone doświadczenie (szczegółowe wymagania są opisane w Warunkach udziału w postępowaniu).
3. Liczba kadry dydaktycznej powinna być odpowiednia dla zapewnienia wysokiego poziomu usługi edukacyjnej
oraz jej sprawnego przebiegu.
4. Usługa edukacyjna powinna być realizowana na poziomie akademickim.
5. W celu realizacji usługi edukacyjnej z zakresu terapii środowiskowej DiM Wykonawca powoła zespół, w
skład którego wejdą co najmniej:
1) 1 Koordynator
2) Kadra dydaktyczna
Zadaniem zespołu będzie koordynowanie, organizowanie i prowadzenie usługi edukacyjnej oraz sprawowanie
nadzoru nad realizacją programu kształcenia, reagowanie na pojawiające się problemy oraz ustalenie
ewentualnych zmian dot. realizacji harmonogramu usługi. – w stałym kontakcie i porozumieniu z
Zamawiającym.
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6. UWAGA: Do realizacji zamówienia Wykonawca nie może zatrudniać pracowników Zamawiającego oraz
pracowników Partnerów Projektu.

UCZESTNICY
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi edukacyjnej dla osób wskazanych przez Zamawiającego uczestników,
2. Uczestnikami

będzie maksymalnie 48

osób, które

w wyniku postępowania kwalifikacyjnego

przeprowadzonego przez UKSW zostaną przyjęte na studia podyplomowe Prowadzenie terapii
środowiskowej dzieci i młodzieży
3. Uczestnikami będą osoby posiadające wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK) z
obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu.
4. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi zajęć dydaktycznych: materiały dydaktyczne - po każdym
bloku tematycznym osoba prowadząca zajęcia będzie przesyłać do uczestników prezentacje w formie
elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia i weryfikacji

materiałów

dydaktycznych. Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego przekazać mu materiały
dydaktyczne w terminie 7 dni przed planowanym terminem zajęć dydaktycznych.
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Załącznik nr 1 do OPZ
Program studiów podyplomowych
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
Nazwa studiów podyplomowych i kod programu wg USOS

Prowadzenie
młodzieży
Liczba punktów ECTS konieczna dla ukończenia studiów 60
podyplomowych
Liczba semestrów
4
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

terapii

środowiskowej

dzieci

i

6

Nazwa kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów
podyplomowych*
Krótka charakterystyka kwalifikacji obejmująca informacje o
działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba
posiadająca tę kwalifikację*
Opis uprawnień absolwenta związanych z posiadaną Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów
kwalifikacją*
podyplomowych oraz może podejść do walidacji
efektów uczenia się w kwalifikacji rynkowej
"Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i
młodzieży"
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Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji będą wynikać z realizacji projektu
(100% dofinansowania EFS):
1) powołanie Komisji Rekrutacyjnej składającej się z
eksperta ds. szkoleń, koordynatora Projektu oraz
wskazanego pracownika w Instytucie Psychologii
UKSW
2) rekrutacja będzie prowadzona kanałami
internetowymi oraz przy współpracy jednostek
systemu oświaty z województw mazowieckiego,
warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. będzie się
składać z 2 etapów:
I. formalnego i
II. merytorycznego (Z3).
Komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę poniższe
kryteria, dokonają wyboru uczestników.
Kryteria formalne:
a) wypełnione dokumenty rekrutacyjne, w tym
formularz,
b) deklaracja uczestnictwa,
c) CV,
d) oświadczenie dot. RODO,
e) zaświadczenie potwierdzające doświadczenie
zawodowe,
f) oświadczenia lub dokumenty dot. zatrudnienia
aktualnego.
Kryteria merytoryczne:
a) uzasadnienie potrzeby udziału w projekcie w
kontekście rozwoju zawodowego/list motywacyjny od 1 do 3 p-któw (max. 3 p-kty);
b) doświadczenie w pracy z rodziną, dziećmi i
młodzieżą oceniane będą jako 1 p-kt za
doświadczenie (max. 10 pkt).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk (jeśli dotyczy)

Liczba godzin praktyk: 240 godzin
w ramach podmiotów leczniczych (120h) i
oświaty (120h)

Opis planu studiów podyplomowych
l.p. Nazwa przedmiotu/modułu zajęć Liczba
z konspektem tematycznym zajęć godzin
praktycznych

teoretycznych

Liczba Opis
ECTS przedmiotowych
efektów uczenia się
(należy podać wszystkie
EUs, jakie słuchacz
uzyska po zaliczeniu
przedmiotu)

Odniesienie do
efektów uczenia
się na studiach
podyplomowych

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

(należy podać
symbole efektów
uczenia się według
załącznika 2.2)
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1

Rozwój normatywny: w
obszarze poznawczym,
społecznym i emocjonalnym

6

1

Posługuje się
wiedzą dotycząca
rozwoju
psychicznego
dzieci i młodzieży.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży
Posługuje się
wiedzą dotycząca
rozwoju
psychicznego
dzieci i młodzieży.

DM_1W;
DM_2U

test

2

Profilaktyka uniwersalna i
selektywna w perspektywie
środowiska lokalnego

4

1

DM_1W

test

3

Dziecko krzywdzone: analiza
psychologiczna i funkcjonalna

4

1

Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży

DM_2W

test

4

Kryteria i rozpoznania stanów
nagłych wymagających pilnej
konsultacji lekarskiej

2

1

Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży.
Zbiera informacje
na temat sytuacji
rodziny, dzieci i
młodzieży w
kontekście
zgłaszanych
problemów.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.

DM_2W;
DM_1U;
DM_1K

test
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5

Kryteria i rozpoznania stanów
nagłych wymagających pilnej
konsultacji lekarskiej

6

Psychopatologia wieku
rozwojowego: kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych wieku dziecięcego
i wczesnoszkolnego

4

20

1

2

Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży.
Zbiera informacje
na temat sytuacji
rodziny, dzieci i
młodzieży w
kontekście
zgłaszanych
problemów.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
rozwoju
psychicznego
dzieci i młodzieży.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży.

DM_2W;
DM_1U;
DM_1K;
DM_3W

zaliczenie

DM_1W;
DM_2W;
DM_3W

test
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7

Psychopatologia wieku
rozwojowego: kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych wieku dziecięcego
i wczesnoszkolnego

8

Psychopatologia wieku
rozwojowego: kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych wieku dorastania

20

20

2

2

Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Zbiera informacje
na temat sytuacji
rodziny, dzieci i
młodzieży w
kontekście
zgłaszanych
problemów.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
rozwoju
psychicznego
dzieci i młodzieży.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży.

DM_2W;
DM_1U;
DM_1K

zaliczenie

DM_1W;
DM_2W;
DM_3W

test
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9

Psychopatologia wieku
rozwojowego kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych wieku dorastania

10

Rozumienie roli rodziny oraz
środowiska w rozwoju dzieci i
młodzieży

11

Diagnoza funkcjonalna ICF

20

20

2

2

40

4

Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Zbiera informacje
na temat sytuacji
rodziny, dzieci i
młodzieży w
kontekście
zgłaszanych
problemów.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Zbiera informacje
na temat sytuacji
rodziny, dzieci i
młodzieży w
kontekście
zgłaszanych
problemów.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży. Zbiera
informacje na temat
sytuacji rodziny,

DM_2W;
DM_1U;
DM_1K

zaliczenie

DM_1U;
DM_1K;

test

DM_2W;
DM_1U;
DM_2U;
DM_3W

zaliczenie
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dzieci i młodzieży
w kontekście
zgłaszanych
problemów.
12

Konceptualizacja w terapii
środowiskowej dzieci i
młodzieży

40

4

13

Prowadzenie terapii
środowiskowej dzieci i
młodzieży

160 8

Posługuje się
wiedzą dotycząca
rozwoju
psychicznego
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży. Zbiera
informacje na
temat sytuacji
rodziny, dzieci i
młodzieży w
kontekście
zgłaszanych
problemów.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży. Zbiera
informacje na
temat sytuacji
rodziny, dzieci i
młodzieży w
kontekście
zgłaszanych
problemów.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Stosuje techniki
terapii
środowiskowej
odpowiednie dla
rodziny, dzieci i

DM_1W;
DM_3W;
DM_1U;
DM_1K

Zaliczenie

DM_3W;
DM_1U;
DM_2U;
DM_3U

Zaliczenie

Strona 44 z 72

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

młodzieży.
14

Aspekty prawne terapii
środowiskowej

15

Tworzenie planów interwencji
na podstawie dostępnych
zasobów rodzinnych i lokalnych

6

1

14

2

Wykorzystuje
wiedzę z zakresu
prawa dotyczącego
nieletnich.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży. Zbiera
informacje na
temat sytuacji
rodziny, dzieci i
młodzieży w
kontekście
zgłaszanych
problemów.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Stosuje techniki
terapii
środowiskowej
odpowiednie dla
rodziny, dzieci i
młodzieży.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.

DM_4W;
DM_2U;
DM_1K

Test

DM_3W;
DM_1U;
DM_2U;
DM_3U;
DM_1K

Zaliczenie
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16

Koordynacja międzysektorowa w
terapii środowiskowej

6

1

Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży. Zbiera
informacje na temat
sytuacji rodziny,
dzieci i młodzieży
w kontekście
zgłaszanych
problemów.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Stosuje techniki
terapii
środowiskowej
odpowiednie dla
rodziny, dzieci i
młodzieży.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.

DM_3W;
DM_1U;
DM_2U;
DM_3U;
DM_1K

Zaliczenie
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17

Ewaluacja i ocena interwencji:
metodologia i narzędzia

14

2

Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży. Zbiera
informacje na temat
sytuacji rodziny,
dzieci i młodzieży
w kontekście
zgłaszanych
problemów.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Stosuje techniki
terapii
środowiskowej
odpowiednie dla
rodziny, dzieci i
młodzieży.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Ewaluuje podjęte
działania.

DM_2W;
DM_3W;
DM_1U;
DM_2U;
DM_3U;
DM_1K;
DM_2K

Zaliczenie
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18

Trening interpersonalny/grupa
Balinta

50

5

Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży. Zbiera
informacje na temat
sytuacji rodziny,
dzieci i młodzieży
w kontekście
zgłaszanych
problemów.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Stosuje techniki
terapii
środowiskowej
odpowiednie dla
rodziny, dzieci i
młodzieży.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.

DM_3W;
DM_1U;
DM_2U;
DM_3U;
DM_1K

Zaliczenie
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19

Staż w podmiotach oświaty

120 9

Posługuje się
wiedzą dotycząca
rozwoju
psychicznego
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży.
Wykorzystuje
wiedzę z zakresu
prawa dotyczącego
nieletnich. Zbiera
informacje na temat
sytuacji rodziny,
dzieci i młodzieży
w kontekście
zgłaszanych
problemów.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Stosuje techniki
terapii
środowiskowej
odpowiednie dla
rodziny, dzieci i
młodzieży.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Ewaluuje podjęte
działania.

DM_1W;
DM_2W;
DM_3W;
DM_4W;
DM_1U;
DM_2U;
DM_3U;
DM_1K;
DM_2K

Zaliczenie
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20

Staż w podmiotach leczniczych

120 9

Posługuje się
wiedzą dotycząca
rozwoju
psychicznego
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
zaburzeń
psychicznych
dzieci i młodzieży.
Posługuje się
wiedzą dotycząca
form wsparcia dla
rodzin, dzieci i
młodzieży.
Wykorzystuje
wiedzę z zakresu
prawa dotyczącego
nieletnich. Zbiera
informacje na temat
sytuacji rodziny,
dzieci i młodzieży
w kontekście
zgłaszanych
problemów.
Przygotowuje plan
wsparcia i
współpracy z
innymi
specjalistami z
różnych obszarów
dotyczących
wsparcia rodziny,
dzieci i młodzieży.
Stosuje techniki
terapii
środowiskowej
odpowiednie dla
rodziny, dzieci i
młodzieży.
Współpracuje z
instytucjami i
specjalistami.
Ewaluuje podjęte
działania.

DM_1W;
DM_2W;
DM_3W;
DM_4W;
DM_1U;
DM_2U;
DM_3U;
DM_1K;
DM_2K

Zaliczenie

82 608 60
690h
* o ile ta kwalifikacja została wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
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Załącznik nr 2 do OPZ
Wzór sylabusa obowiązującego na UKSW
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Załącznik nr 6
Istotne Postanowienia Umowy*
(* Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania ogólnych warunków umowy na etapie tworzenia umowy)

UMOWA NR …………………..
zawarta w dniu ..................2020 roku w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 525-00-12-946, reprezentowanym przez:
1. _________________________,
2. _________________________,
zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”
a
_______________________________________,
reprezentowanym przez:
_________________________,
zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”,
łącznie zwanych „Stronami”,
o następującej treści:
Umowa (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego na podstawie przepisów art. ……………….….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.).
Znak sprawy: ………………….
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi edukacyjnej pt. „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” dla
maksymalnie 48 osób – 2 edycje (4 grupy) w Warszawie obejmująca zajęcia dydaktyczne w ramach projektu
„Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży realizowanego w ramach
konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, zwanego dalej „Projektem”.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 zostanie wykonana zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) stanowiącym
Załącznik nr 1 do umowy.
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3. W zakres usługi, o której mowa w ust. 1 wchodzi realizacja zajęć dydaktycznych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do
umowy.
4. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3 stanowią cześć zakresu studiów podyplomowych Prowadzenie terapii
środowiskowej dzieci i młodzieży zwanych dalej „studiami podyplomowymi”. Program studiów podyplomowych stanowi
Załącznik nr 2 do umowy.
5.

Przedmiot umowy szczegółowo określają:
a.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do umowy;

b.

Program studiów podyplomowych – Załącznik nr 2 do umowy;

c.

Formularz cenowy – Załącznik nr 8 do umowy.

Załączniki stanowią integralną część umowy.
§2
Termin realizacji
1.

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy, do dnia 30
czerwca 2023 r.

2.

Harmonogram realizacji usługi edukacyjnej (zwany dalej „Harmonogramem”), zostanie uzgodniony z Wykonawcą w
terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu będą się odbywały na mocy
uzgodnień pomiędzy stronami i nie będą wymagały zmiany umowy, o ile nie naruszą postanowień umowy o
dofinansowanie projektu POWR.05.04.00-00-0180/19 i ostatecznego terminu realizacji usługi, o którym mowa w ust. 1.
§3
Personel Wykonawcy

1.

Wykonawca zapewni niezbędny, odpowiednio uprawniony i wykwalifikowany personel dla właściwego i terminowego
wykonania umowy.

2.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia
wszystkich prawem przewidzianych obowiązków oraz zobowiązań związanych z zapewnieniem personelu.

3.

Wykonawca zapewnia Kadrę dydaktyczną spełniającą szczegółowe wymagania zawarte w Załączniku nr 7 do umowy –
Wykaz osób (w zakresie Warunków udziału w postepowaniu i Kryterium oceny ofert).

4.

Zmiana osób wskazanych w ww. Wykazie w trakcie wykonywania umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności tej zmiany. Zmiana ta zostanie zaakceptowana
przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanej osoby będą
równoważne lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osoby wskazanej uprzednio przez Wykonawcę w
ofercie (zarówno w zakresie Warunków udziału w postepowaniu, jak i Kryterium oceny ofert).

5.

Zmiana, o której mowa w ust. 4, nie będzie skutkowała zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie
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do 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, nie
później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od ich zaistnienia.
7.

Wykonawca nie ma prawa do wykonywania usług określonych w umowie przez osoby zatrudnione w jakimkolwiek
charakterze przez Zamawiającego oraz przez Partnerów Projektu, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiedzy o
wystąpieniu okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od ich
zaistnienia.
§4
Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części zamówienia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników,
jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części niniejszej Umowy podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej umowy.
3. Na warunkach określonych w Umowie Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo nie wskazania w Ofercie takiej części do
powierzenia podwykonawcom,
2) zrezygnować z podwykonawcy.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania Umowy poda nazwy albo imiona i nazwiska wraz z danymi
kontaktowymi podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu Umowy oraz ich przedstawicieli prawnych.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia od udziału w wykonaniu Umowy podwykonawcy,
jeżeli osoby przeznaczone do realizacji Umowy przez podwykonawcę, nie spełniają określonych przez Zamawiającego
wymagań dotyczących kwalifikacji bądź uprawnień lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych
podwykonawcy usług.
§5
Obowiązki Stron

1.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
1)

ścisłego kontaktu i współpracy z Zamawiającym, w celu zapewnienia jak najwyższej efektywności, zachowania
najwyższej staranności zawodowej i działania zgodnie z przepisami prawa,

2)

realizację usługi edukacyjnej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” dla osób wskazanych przez
Zamawiającego – uczestników.

3)

realizacji zadań na każdym etapie zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w umowie i jej załącznikach oraz
ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym,
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4)

udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub
osoby wskazanej przez Zamawiającego,

5)

prowadzenia i przekazania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentacji merytorycznej, w tym prowadzenia
ewidencji w systemie USOS (opis przedmiotu i oceny), przygotowania i wydania zestawienia ocen po każdym teście,
zaliczeniu, przeprowadzonym module oraz po każdym semestrze realizacji usługi edukacyjnej, wydania wykazu
zrealizowanych tematów w ramach poszczególnych modułów oraz godzin, a także innych niezbędnych dokumentów do
prowadzenia i zakończenia studiów podyplomowych Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży,

6)

przeprowadzenia i przekazania Zamawiającemu na jego żądanie ankiet ewaluacyjnych przed, w trakcie i na
zakończenie realizacji usługi; forma i treść ankiet zostanie uzgodniona z Zamawiającym,

7)

przedstawiania Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego semestru
akademickiego raportu okresowego z realizacji usługi, który będzie uwzględniał: informacje o zrealizowanych
zajęciach dydaktycznych (termin i liczba godzin, tematy), zbiorcze informacje o uzyskanych ocenach (jakość
kształcenia), informacje o przeprowadzonych testach i zaliczeniach,

8)

przygotowania w ramach wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, na podstawie ankiet oraz wyników testów i
zaliczeń raportu podsumowującego realizację usługi edukacyjnej, który będzie zawierał m.in. zestaw rekomendacji
dotyczących przeprowadzenia szkoleń z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży i przekazania go
Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu usługi edukacyjnej dla każdej z grup
uczestników,

9)

poinformowania uczestników, że usługa edukacyjna, którą realizują jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz do oznaczania sal,
wszelkiej dokumentacji (list obecności, certyfikatów itp.) zgodnie z wymaganiami dotyczącymi informacji i promocji w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wzory dokumentów projektowych i logotypów
Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.

10) przekazania Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji usługi kompletu
dokumentów merytorycznych i organizacyjnych (m.in. list obecności uczestników, ankiet ewaluacyjnych, wszelkich
zaświadczeń, raportów, raportu podsumowującego),
11) informowania Zamawiającego o napotykanych problemach/trudnościach przy realizacji usługi, szczególnie tych, które
potencjalnie mogą wpłynąć na częściowe lub całościowe niewywiązanie się z postanowień zawartej umowy.

2.

W trakcie realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1)

udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

3.

2)

terminowego regulowania płatności,

3)

dochowywania terminów oznaczonych w umowie,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość szczegółowej weryfikacji (zarówno ilościowej jak i jakościowej) pracy
Wykonawcy, w tym kontroli dokumentów.

4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli usługi „na miejscu”.

5.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1 do umowy (OPZ).
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§6
Autorskie prawa majątkowe
1.

Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie

utwory

w

rozumieniu

ustawy

z

dnia

4

lutego

1994

roku

o

prawach

autorskich

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji umowy, a
także powstałe w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich
oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych
tych osób,
2) nabędzie

prawa,

w

tym

autorskie

prawa

majątkowe

oraz

wszelkie

upoważnienia

do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji umowy, a także uzyska od
tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wprowadzania zmian do utworów
(materiałów) bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste,
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów w zakresie, jaki
uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 2,
4) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich,
spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez Zamawiającego
opracowaniami, do których prawa Wykonawca przeniósł na Zamawiającego, a w przypadku skierowania z tego tytułu
roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich
oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia
Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści,
5) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji umowy.
2.

Z dniem wytworzenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania z
utworów powstałych w ramach niniejszej umowy i rozporządzania nimi, przez czas nieoznaczony na terytorium Polski i
poza jej granicami, na wszystkich znanych obecnie i w przyszłości polach eksploatacji, w szczególności obejmujących:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy utworów jakąkolwiek techniką w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego, techniką analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub
formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych,
światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych
nośnikach zapisów i pamięci;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub wytworzonymi egzemplarzami utworów - wprowadzenie do obrotu, najem,
użyczenie;
3) w zakresie rozpowszechniania oryginału lub wytworzonego egzemplarza w inny sposób, niż określony w pkt 1:
a)

wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez
stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub
innych systemach przekazów, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w
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jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w
tym w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
b)

wszelkie publiczne udostępnianie wytworzonych utworów (w tym w ramach utworu audiowizualnego) w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje
naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery
lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek
technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a);

c)

wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie w tym w szczególności na konferencjach,
prezentacjach, szkoleniach, spotkaniach,

4) dokonywanie opracowań lub zmian,
5) wykorzystywanie w innych utworach,
6) tłumaczenie na języki obce, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz
udostępniania osobom trzecim celem wykonywania na rzecz Zamawiającego działań/czynności, o których mowa w pkt.
1 - 6.
3.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Zamawiający przejmuje na własność wszelkie nośniki, na których
utrwalono utwory będące przedmiotem umowy.

4.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich
praw osobistych do utworów powstałych w ramach niniejszej umowy, w tym w szczególności do: 1) decydowania o
nienaruszalności treści i formy utworu, 2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu, 3) decydowania o nadzorze
nad sposobem korzystania z utworu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać oraz zapewnić, aby pozostali
twórcy (o ile istnieją) powstrzymali się także, w odniesieniu do Zamawiającego i jego następców prawnych, od
wykonywania swoich autorskich praw osobistych do w/w utworów.

5.

Utwory

powstałe

w

ramach

umowy

Wykonawca

może

pozostawić

w

swojej

siedzibie

wyłącznie

dla celów dokumentacyjnych, z wyłączeniem danych określonych w §11.
6.

W przypadku, w którym w wyniku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca lub podmiot za pomocą którego Wykonawca
realizuje usługę wytworzy bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z
2019r. poz. 2134 z późn. zm) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne uprawnienia do korzystania z bazy
danych, w szczególności do pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania.

7.

W

przypadku,

w

którym

w

trakcie

realizacji

przedmiotu

umowy

pojawi

się

potrzeba

korzystania

z utworu, o którym mowa w ust. 2 w sposób nieprzewidziany umową, bądź też powstaną nowe, nieznane wcześniej pola
eksploatacji, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, zobowiązuje się do rozszerzenia pól
eksploatacji o pole odpowiadające potrzebie Zamawiającego.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nie może przekroczyć
kwoty: ……………. zł brutto, obliczonej na podstawie Formularza cenowego (Wartość brutto Razem) stanowiącego
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integralną część umowy – Załącznik nr 8 do umowy.
2.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy obliczane będzie według cen podanych w Formularzu
cenowym (Załącznik nr 8 do umowy), za faktycznie zrealizowane i przyjęte przez Zamawiającego godziny realizacji usługi
edukacyjnej w danym okresie rozliczeniowym. Ceny podane w Formularzu cenowym obejmują wszystkie koszty niezbędne
do realizacji przedmiotu umowy.

3.

Okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż 1 miesiąc ani dłuższy niż 4 miesiące.

4.

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony Protokół wykonania przedmiotu umowy, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

5.

Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołów wykonania przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z
zamówieniem, czyli zgodnie z udokumentowaną liczbą godzin realizacji usługi edukacyjnej, w danym okresie
rozliczeniowym. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury, nie wcześniej niż w dniu podpisania przez
Zamawiającego poszczególnego protokołu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4.

6.

Zamawiający przekaże wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 na wskazany w treści faktury rachunek bankowy w
terminie do 21 dni po doręczeniu mu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za datę dostarczenia przyjmuje się datę
wpływu faktury z załączonym, podpisanym przez Strony umowy, Protokołem, o którym mowa w ust. 4. Za dzień zapłaty
wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.

Płatność na rzecz Wykonawcy może być pomniejszona o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma rozliczenia kar zostanie
wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z §8 ust. 2.

8.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania
obowiązku podatkowego.

9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.
1. W powyższym przypadku Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

10. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i
zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy.
§8
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
1)

w

przypadku

odstąpienia,

w

całości

lub

w

części,

od

umowy

przez

Zamawiającego

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania (odstąpienia lub wypowiedzenia) umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy;
2)

za niezrealizowanie usługi w terminie określonym w umowie w § 2 ust. 1

z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy - w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
niezależnie od obowiązku zrealizowania usługi w innym terminie określonym przez Zamawiającego.
3) za niedostarczenie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 6-8 i 10 umowy – w wysokości 0,5%
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy brakujący dokument.
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4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
niezgodnego z niniejszą umową lub z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami prowadzenia dokumentacji, w
wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, za każde
stwierdzone naruszenie;
2. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane (potrącane) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy lub przez dokonanie wpłaty przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania - w zależności od
wyboru Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
4. W przypadku dokonania wpłaty kar umownych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych
na rachunek wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie wskazanym w tej nocie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
6. Kary podlegają sumowaniu.
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
§9
Wizualizacja
1.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad identyfikacji wizualnej projektu, zgodnie z zasadami Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (POWER).

2.

Zamawiający na potrzeby realizacji umowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej obowiązujące logotypy oraz
System Identyfikacji Wizualnej projektu i POWER (zwany dalej: Systemem) oraz będzie informował Wykonawcę na
bieżąco o zmianach w Systemie i przekazywał aktualną wersję elektroniczną Systemu. Wykonawca nie uzyskuje żadnych
praw własności intelektualnej do przekazanych logotypów i nie ma prawa posługiwania się nimi inaczej niż wyłącznie dla
celów realizacji niniejszej umowy.

3.

Wszystkie projekty materiałów wykonywanych w ramach niniejszej umowy podlegają akceptacji Zamawiającego.
§ 10
Siła wyższa

1.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące bezpośrednim
następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.

2.

Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do
zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można
zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

3.

W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o
jej zaistnieniu. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania.
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§ 11
Powierzenie przetwarzania danych
1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników specjalizacji zgodnie z wymaganiami
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 4 maja 2016, str. 1) (dalej
RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), w celu i
zakresie niezbędnym do świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane osobowe uczestników studiów podyplomowych: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe jedynie w celu i zakresie określonych odpowiednio w ust. 1 i 2.
4. Wykonawca przed przystąpieniem uczestników do zajęć zbierze od uczestników Oświadczenia uczestnika Projektu, którego
wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy oraz odrębne umowy dot. przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby
realizacji usługi edukacyjnej, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do
korespondencji. Dane te przetwarzane będą przez Wykonawcę oraz kadrę dydaktyczną, wyłącznie dla potrzeb wykonywania
niniejszej umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla
celów podatkowych – w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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) – „RODO”.
5. Na podstawie RODO Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe uczestników na warunkach opisanych w odrębnej
Umowie powierzenia danych osobowych z kadrą dydaktyczną.
6. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę oraz kadrę dydaktyczną, wyłącznie w celu realizacji
przedmiotu umowy, w szczególności udzielania wsparcia uczestnikom, wprowadzania informacji do systemów
teleinformatycznych dedykowanych prowadzeniu studiów podyplomowych, ewaluacji, monitoringu, sprawozdawczości.
7. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby przez niego upoważnione. Wzór
Upoważnienia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Wzór Odwołania upoważnienia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
8. Upoważnienia i odwołania, o których mowa w ust. 3 stanowią integralną część niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie w
trakcie jej trwania, a także po jej ustaniu.
10. Wykonawca zapewnia by osoby, o których mowa w ust. 3, upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały
się do zachowania tajemnicy zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.
11. Wykonawca, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, uczestniczy w realizacji obowiązków Zamawiającego, określonych w art.
32-36 RODO, w zakresie: zgłaszania naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu, zawiadomienie osoby, której dane
dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.
12. Wykonawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c
RODO.
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13. Zamawiający jest uprawniony do kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 3, 6, 7 i 9
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h RODO.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu, a Wykonawca przestrzega warunków korzystania z usług innego
podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
§ 12
Zmiany umowy
1.

Strony przewidują następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty
Wykonawcy w szczególności w sytuacjach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
2) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub zaniechania osób
trzecich lub organów administracji publicznej;
3) zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1,
a) będącej konsekwencją zmiany przez jednostkę dofinansującą i z jej inicjatywy, terminu realizacji wskazanego
w umowie o dofinansowanie Projektu;
b) na pisemny wniosek Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach;
c) w sytuacji gdy w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności niezależne od stron, które uniemożliwią
dochowanie tego terminu.
Przy czym zmiany określone w ppkt. a) i b) nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami umowy o
dofinansowanie Projektu nr POWR.05.04.00-00-0180/19;
4) zmiany w zakresie postanowień umowy, będącej konsekwencją zmian umowy o dofinansowanie Projektu dokonywane
na wniosek instytucji dofinansującej i z jej inicjatywy;
5) zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 7, wynikającej ze zmian w projekcie, zmian w
harmonogramie lub na wniosek Zamawiającego;
6) zmiany liczby uczestników, w zależności od potrzeb zamawiającego, liczby zrekrutowanych uczestników, utworzonych
grup, a także zmian w projekcie;
7) zmiany liczby godzin poszczególnych zajęć dydaktycznych, w sytuacji dokonania zmian w Programie studiów
podyplomowych oraz możliwość przesunięć pomiędzy godzinami wykładów, ćwiczeń i warsztatów; wynagrodzenie w
takiej sytuacji będzie rozliczane według jednostkowych stawek zawartych w ofercie;
8) zmiany w harmonogramie, w tym zmian terminów zajęć, jeśli nie wpływa to na ostateczny termin realizacji umowy;
9) zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia, na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy,
10) zmiany w zakresie postanowień umowy, z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 z późn.
zm.) w zakresie określonym w tej ustawie. Zmienione wynagrodzenie w takiej sytuacji będzie rozliczane tam gdzie to
będzie możliwe według jednostkowych stawek zawartych w ofercie.
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2.

Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w drodze pisemnego
aneksu do niniejszej umowy.

3.

Strony ustalają, że w sytuacji, gdy realizacja poszczególnych modułów nie będzie możliwa do przeprowadzenia w
terminach określonych w Harmonogramie realizacji usługi edukacyjnej, np.: z powodu nieobecności większości
uczestników lub ważnych obowiązków zawodowych kadry dydaktycznej bądź uczestników, i jednocześnie niniejsza zmiana
nie będzie skutkowała koniecznością zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1, wówczas
strony przewidują możliwość ustalenia innego terminu modułu. Tym samym zmianę w zakresie terminu realizacji
poszczególnych zajęć nieskutkujących koniecznością zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy uznaje się za zmianę o
charakterze nieistotnym, której wprowadzenie nie skutkuje koniecznością zawarcia aneksu a jedynie dokonaniem uzgodnień
pomiędzy Stronami.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-3, 6, 8-9 wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.
§ 13
Klauzula waloryzacyjna
1.

Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wysokości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy w następujących
przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) -4) obejmować będzie
wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy, którą w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku
VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie zrealizowano.

3.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt
1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową po
dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 1 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.

4.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3) lub 4), będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości
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kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych.
5.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi
kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy.

6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub w pkt 4), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy.

7.

W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy.

8.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z wnioskiem występuje wykonawca, jest
on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi wraz z drukami
ZUS RCA lub ZUS DRA oraz dowodami opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3).
3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z kwotami wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim
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wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4).
9.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt. 4), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest
on uprawniony do zobowiązania wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
kalendarzowych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania
Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt. 4).

10. W terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek,
przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
należne wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku,
Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12
stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
§ 14
Zarządzanie i nadzór nad realizacją umowy
1.

Osobą upoważnioną do podpisywania korespondencji związanej z realizacją umowy, nadzoru nad realizacją umowy oraz
odbioru jakościowego przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik projektu określonego w § 1 ust. 1
(„Nadzorujący” usługę).

2.

Osoba, o której mowa w ust. 1 do koordynowania prac związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z
Wykonawcą wyznacza pracownika Pana/Panią:
Pan/Pani …………………
Ośrodek Projektowy WFCh UKSW
tel.: 022 ………….., ……………..
e-mail: ....................................

3.

Osoba odpowiedzialna za koordynowanie prac związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani ……………………
Adres do korespondencji: …………………………………
tel.: ……………………..,
e-mail: ……………………………

4.

Zmiany przedstawicieli odpowiedzialnych za koordynowanie prac związanych z realizacją umowy ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy nie wymagają sporządzenia aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony.

5.

W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego/elektronicznego Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania
o tym drugiej Strony.
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§ 15
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn.
zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.).

2.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej
zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w ciągu 30 dni (lub innego zgodnie
określonego przez Strony), spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

3.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

4.

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

5.

W przypadku naruszenia postanowienia ust. 4 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
terminie do 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, nie później
jednak niż w ciągu 6 miesięcy od jego zaistnienia.

6.

Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do przetwarzania ich
danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane te
przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania z
uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na zasadach
określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE opublikowane w Dzienniku Urzędowym L z 2016 r. nr 119, str. 1.

7.

Nagłówki umieszczone w umowie mają jedynie charakter porządkujący i nie powinny mieć wpływu na interpretację jej
postanowień.

8.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

9.

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
2) Załącznik nr 2 – Program studiów podyplomowych „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci
i młodzieży”
3) Załącznik nr 3 - Wzór protokołu wykonania przedmiotu umowy,
4) Załącznik nr 4 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
5) Załącznik nr 5 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu
7) Załącznik nr 7 – Wykaz osób
8) Załącznik nr 8 – Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do Umowy
PROTOKÓŁ WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY (wzór)
do umowy nr ………………………………….. z dnia …………………….. r.
Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, siedziba: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Wykonawca: …………………………………………………………………………………
Strony stwierdzają, że:
 W dniach ……………………..….. Wykonawca wykonał:

L.P

Przedmiot

Cena za
godzinę
netto

X

I

II

1.
2.
3.

Cena za
godzinę
brutto
III

Liczba
godzin w
danym
okresie
rozliczeni
owym

Wartość
usługi
brutto

Potwierdzenie
wykonania usługi
TAK/NIE

IV

V

VI

Realizacja godzin dydaktycznych
(wykłady)
Realizacja godzin dydaktycznych
(ćwiczenia)
Realizacja godzin dydaktycznych
(warsztaty)
OGÓŁEM (poz. 1 – 3)

będące przedmiotem w/w umowy.
 Usługę wykonano: *
a) w całości
b) w części – brak poz.: ……………………………………………………………..............
3. Usługa została wykonana: *
a) w terminie,
b) z ................. - dniowym opóźnieniem.
4. Uwagi: ……………………………………………………………………………………….
5. Przedmiot umowy ZOSTAŁ/NIE ZOSTAŁ* wykonany zgodnie z treścią umowy nr ……… z dnia ………………..

…………………………………………..…
Data i podpis Przedstawiciela Zamawiającego
potwierdzającego odbiór jakościowy usługi

……………………………………………
Data i podpis Przedstawiciela Wykonawcy
potwierdzajacego realizację usługi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedmiot umowy został wykonany.
ZAMAWIAJĄCY:

……………..……………

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy:

…………………………………..
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Załącznik nr 4 do Umowy

UPOWAŻNIENIE Nr______ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (wzór)
Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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
4
maja
2016,
str.
1)
(RODO),
upoważniam
[___________________________________________] do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój/Zbiór danych osobowych z ZUS. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku
prawnego łączącego Pana/Panią* z [_________________________].
_________________________________
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.
Upoważnienie otrzymałem
_____________________
(miejscowość, data, podpis)
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
tym z RODO, a także z obowiązującym w __________________________ opisem technicznych i organizacyjnych środków
zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad
przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się oraz sposobów
ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak również po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z
[_________________________].

______________________
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do Umowy
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (wzór)
Z dniem [_________________________] r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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 4 maja 2016, str. 1) (RODO), odwołuję upoważnienie Pana/Pani*
___________________ do przetwarzania danych osobowych nr ___________ wydane w dniu _____________.

______________________________________
Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień
___________________
(miejscowość, data)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do Umowy

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(uwzględnia 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. Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR. 05.04.00-00-0180/19) przyjmuję do
wiadomości, że:
Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

1.

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe
są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

2.

a) rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.);
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
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 (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1, z późn. zm.).
Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”,
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.

3.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Inwestycja w kompetencje i
kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

4.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Skarb Państwa Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej),
beneficjentowi realizującemu projekt - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01815 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu ………………………….…………………………………………………………………………………………………
………. (nazwa i adres ww. podmiotów). 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 PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać

5.
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powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów
teleinformatycznych.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez
publikację zdjęć wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych do projektu na łamach publikacji
związanych z projektem Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży, na stronach www związanych z projektem, oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów
dystrybucji informacji o projekcie. Oświadczam, że zdjęcia takie nie naruszają moich dóbr osobistych. Zdjęcia te
zostaną wykorzystane wyłącznie do komunikacji i promocji projektu Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje
gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego jestem
uczestnikiem.

6.

7.

Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

8.

W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji.

9.

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na
rynku pracy.

10.
11.

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

12.

Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

13.

Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych
wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@uksw.edu.pl lub z powołanym przez administratora
Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl.

14.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO.

15.

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

16.

W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie oraz monitoringu moje dane osobowe takie
jak imię (imiona), nazwisko, PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w
projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu
ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze: „Zbiór danych osobowych z ZUS”. Dla tego zbioru
mają zastosowanie informacje jak powyżej4.

17.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

4

Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została
zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 1.3 lub 1.2.
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