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Szczecin, dnia 27.07.2021 r. 
 

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty 
Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienie na Usługi szkoleń grupowych 
z zakresu metod i technik radzenia sobie ze stresem, dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z 
powodu choroby otępiennej, w ramach projektu: „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału 
opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. M. Boruty 
Spiechowicza w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwraca się do Państwa 
z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT za świadczenie na 
rzecz Zamawiającego Usługi szkoleń grupowych w zakresie metod i technik radzenia sobie ze stresem, dla 
opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby otępiennej, w ramach projektu: 
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. 
 
Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu 
ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego. 
 
Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać drogą mailową na adres: 
zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl terminie do dnia 04.08.2021 r. do godziny: 12:00. 
 
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zamówienia na Usługi szkoleń grupowych z zakresu metod i 
technik radzenia sobie ze stresem, dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu choroby 
otępiennej: 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie Usługi szkoleń grupowych z zakresu metod i 

technik radzenia sobie ze stresem, dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu 
choroby otępiennej w ramach projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału 
opiekuńczego rodzin” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-20120. 

2. Kod CPV: 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe. 
3. Informacje o przedmiocie zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Informację o terminie rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy co 
najmniej na 3 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. 

2) Szkolenie należy przeprowadzić w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w granicach 
administracyjnych miasta Szczecin. 

3) W ramach każdej części, w całym okresie obowiązywania umowy, przewiduje się przeprowadzić od 1 
do 2 szkoleń grupowych. Liczba szkoleń uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej oraz potrzeb 
Zamawiającego związanych z rekrutacją uczestników. 

4) Każde szkolenie grupowe obejmuje 4 godziny szkoleniowe (godzina lekcyjna trwająca 45 minut) dla 
maksymalnie 15 uczestników. 

5) Realizacja szkolenia może nastąpić od poniedziałku do piątku, w godzinach między 16:00 a 20.00, jak 
również w soboty lub/i niedziele. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy 
terminu w zależności od możliwości i potrzeb Zamawiającego. 

6) Usługi realizowane będą w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
7) Na etapie realizacji zamówienia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji, w formie elektronicznej, materiał szkoleniowy (np. prezentacje). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i wprowadzenia modyfikacji w przekazanym 
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materiale w terminie do 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania. Ostateczna wersja materiałów 
szkoleniowych zostanie przekazana przez Zamawiającego uczestnikom szkolenia. 

8) Wykonawca może wprowadzić aktualizację przekazanych materiałów szkoleniowych, o których 
mowa w ppkt 7) np. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zakresu 
usługi szkoleniowej. Zastosowanie ma ppkt 7). 

9) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz 
do prowadzenia dokumentacji z realizacji świadczonych usług. 

10) Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia przez strony, że usługi świadczone będą w sposób 
zdalny, tj.: online lub/i telefonicznie. Świadczenie usług w sposób zdalny wymaga pisemnej lub 
elektronicznej akceptacji Zamawiającego. 

4. Zasady realizacji usługi w sposób zdalny. 
1) Szkolenie przeprowadzone zdalnie polegać ma na wykorzystaniu połączeń online. W tym celu, 

Wykonawca wykorzysta ogólnodostępne bezpłatne komunikatory internetowe typu Skype, 
Massenger, Microsoft Teams, itp  

2) Szkolenie należy przeprowadzić w taki sposób, aby wykładowca w czasie rzeczywistym przekazywał 
treści szkolenia, a uczestnik szkolenia widział i słyszał wykładowcę oraz posiadał możliwość 
zadawania pytań w sposób werbalny oraz w wiadomościach tekstowych (np. na czacie) a także miał 
możliwość prowadzenia dyskusji z innymi uczestnikami. 

3) Nie dopuszcza się, aby uczestnik szkolenia/Zamawiający ponosił jakiekolwiek dodatkowe 
opłaty/koszty związane z dostępem i uczestnictwem w szkoleniu. 

5. Zakres tematyczny usług szkoleniowych: 
1) metody i techniki radzenia sobie ze stresem dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z 

powodu chorób otępiennych. 

 
UWAGA: Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

przy uwzględnieniu ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi 
przeciwdziałania COVID-19 

 
W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia na podstawie ww. danych zwracamy się z prośbą o 
wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 
Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 

23.05.2018 r., str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem 
przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych jest Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta” 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”: 
iod@dpskrucza.szczecin.pl. 
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych 
osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących niniejszego szacowania wartości 
zamówienia. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.); podstawą prawną przetwarzania jest 
obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień w Gminie Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” wynikających z: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa 
Rozwoju oraz ww. ustawy, a także zgoda wyrażona poprzez art udzielenia odpowiedzi na niniejszą informację 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca 
postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy 
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danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną - jeżeli dotyczy 

5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z 
dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosownie 
do art. 22 RODO 

7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 
przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie fizycznej przysługuje prawo wycofania 
zgody, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem, a także osobie której dane dotyczą przysługuje prawo usunięcia danych, przy czym usunięcie danych nie 
jest możliwe w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 
RODO 

9) podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego dane są 
zbierane 

10) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


