
 

 

 
 

                                                                                               Warszawa, dnia 16.12.2015 r. 

 

 

                                               Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E 

 

Dotyczy: Szkolenie dla terapeutów w zakresie Ergoterapii. Numer postępowania: 
11/WYT/2015 
                                                                                   (nazwa zamówienia i numer) 

 

LUX MED  Tabita Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie przy ul. Długiej 43 zaprasza  
do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia prowadzonego na podstawie art.  
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: Szkolenie dla terapeutów w zakresie 
Ergoterapii. 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przeprowadzenie szkolenia w celu przygotowania uczestników do samodzielnej pracy z 

pacjentem jako Ergoterapeuta. Przewidywana liczba uczestników to 9 osób – fizjoterapeuci 

oraz terapeuci zajęciowi, pracownicy LUX MED Tabita.  

 

Szkolenie składać się będzie z następujących części: 

  

I część – ustalona sobota, Styczeń 2016 , wykład: Podstawy, teorie, cele Ergoterapii; czas 

trwania: 8h, 

II część – wybrana sobota, Styczeń 2016, wykład: Wprowadzenie do pracy  z pacjentem; 

czas trwania: 6h oraz 2h ćwiczeń 

 

Przez pojęcie godziny (h) należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). 

 

III część- 6 kolejnych tygodni na przełomie Luty/Marzec 2016, wykłady i ćwiczenia: 

Wykorzystanie Ergoterapii podczas pracy z pacjentem pod okiem specjalisty: 

 

Soboty             9:00-13:00 Wykład 

Poniedziałki    10:00-12:00 Ćwiczenia 

Czwartki          15:00-17:00 konsultacje podsumowujące  ćwiczenia 

  



 

 

We wtorki, środy oraz piątki uczestnicy szkolenia będą samodzielnie ćwiczyć z pacjentami, w 

zakresie zagadnień poruszanych na poniedziałkowych ćwiczeniach. 

  

W sumie Specjalista przeprowadzi 38 h wykładów oraz 26 h ćwiczeń, w tym konsultacje 

podsumowujące ćwiczenia. 

 

 Specjalista prowadzący szkolenie: 

 musi posiadać doświadczenie w pracy metodą Ergoterapii, wskazane doświadczenie 

w pracy z pacjentem po incydencie neurologicznym; 

 musi posiadać specjalistyczną wiedzę poświadczoną dyplomem; 

 przygotuje dla każdego uczestnika skrypt ze szkolenia oraz zaświadczenie 

ukończenia szkolenia. 

                                                              
2. Termin realizacji zamówienia:  

Od początku stycznia do końca  marca 2016 r.  
Zamawiający wraz z Wykonawcą ustalą ostateczne terminy Wykładów oraz Ćwiczeń w 
przeciągu 7 dni od podpisania umowy. 
Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek LUX MED Tabita ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-

Jeziorna. 

3. Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy: przelew 14 dni.  

4. Kryteria oceny ofert: 100% cena. 

5. Wymagania stawiane Wykonawcom: określone w projekcie umowy stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą 

zobowiązuje się dostarczyć Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

6. Termin związania ofertą:  30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

7. Do oferty należy załączyć: 

1) Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy  
lub osobę upoważnione formularz oferty cenowej zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

2) Wydruk z CEIDG lub KRS (jeśli dotyczy), 
 

 



 

 

8. Termin przesyłania ofert:  

Ofertę cenową należy złozyć w formie pisemnej do dnia  21.12.2015 r. do godz. 15:00 w 
siedzibie LUX Med Tabita, ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna, w Sekretariacie 
Zarządu. Oferta cenowa powinna być opatrzona tytułem: „Oferta cenowa – Zapytanie 
ofertowe – Szkolenie dla terapeutów w zakresie Ergoterapii. Numer postępowania: 
11/WYT/2015. 
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie, przed terminem składania 

ofert przesłać zapytanie do LUX MED  Tabita Sp. z o.o. na adres e-mail:  

marta.szkupinska@luxmed.pl.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez wyboru oferty. 

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie będzie wówczas przysługiwało żadne 

roszczenie z tego tytułu.  

                                                                             

Załączniki do zapytania ofertowego: 
1) Projekt umowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2) Wzór oferty cenowej – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 
 

PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA 
 

zawarta w dniu  ..................... r. w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: 
 
LUX MED TABITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Konstancinie-
Jeziornie przy ul. Długiej 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego  pod numerem KRS 0000341237, NIP: 1231198362, REGON: 142096116, zwaną 
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
Mirosława Wróbla – Członka Zarządu  
Dorotę Musiał – Członka Zarządu  
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną/ym dalej  „Wykonawcą”, 
 
Każda z osobna zwana Stroną a łącznie Stronami 
 

W celu realizacji projektu: „Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej oraz opieki 

długoterminowej w ośrodku Tabita” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL 07 

i współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, na podstawie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o 

następującej treści: 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu 
ergoterapii zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia …………. 

 
§ 2 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 
1) stworzenia autorskich materiałów szkoleniowych (skrypt zajęć) w formie papierowej 

dla każdego z uczestników oraz w wersji elektronicznej,  
2) przeprowadzenia szkolenia w terminach i zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym, o którym mowa w  § 1 w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne 

do należytego wykonania umowy.  
 



 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z wymogami określonymi w zapytaniu 
ofertowym, o którym mowa w  § 1 i zobowiązuje się do ich stosowania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć utwór, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 za 
pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie na 3 dni przed  realizacją szkolenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy osobiście, sumiennie i 
przy zachowaniu należytej staranności. 

 
§ 4 

Wykonawca oświadcza, iż jego prawa autorskie do utworu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 
1  nie są w żaden sposób ograniczone, w zakresie objętym niniejszą umową, jakimikolwiek 
prawami osób trzecich. 
 

§ 5 
1. Zamawiający oświadcza, iż w terminie 2 dni od dostarczenia utworu zawiadomi 

Wykonawcę o przyjęciu utworu, jego odrzuceniu lub konieczności wprowadzenia zmian. 
2. Brak zawiadomienia w terminie określonym w ust. 1 oznacza przyjęcie utworu. 
3. Jeżeli Wykonawca odmówi wprowadzenia zmian lub nie dostarczy ich w terminie 2 dni od 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od 
umowy. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu utworu lub zwłoki w oddaniu utworu z 
wprowadzonymi poprawkami Zamawiający ma prawo przyjąć utwór pomimo uchybienia 
terminom określonym w niniejszej umowie, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
obniżeniu o 0,5% za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego, z chwilą przyjęcia przez 
Zamawiającego utworu pełnię autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w 
związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w oryginalnej (polskiej) wersji 
językowej jak i w tłumaczeniu na języki obce, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i 
czasowych, uprawniających Zamawiającego do rozporządzania utworami, pobierania za 
nie wynagrodzenia oraz wykorzystywania na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
techniką drukarską, techniką reprograficzną, techniką cyfrową lub poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera, 

2) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności publiczne wyświetlanie, 
odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, 
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

3) wprowadzenie do sieci multimedialnych oraz Internetu, 
4) umieszczanie w publikacjach drukowanych (w tym m.in. ulotki, foldery, plakaty), 
5) umieszczanie w publikacjach elektronicznych oraz aplikacjach elektronicznych, 
6) umieszczanie w prezentacjach i materiałach prasowych (w tym m. in. informacje 

prasowe, ogłoszenia prasowe, artykuły sponsorowane), 
7) umieszczania w spotach i filmach reklamowych. 

 



 

 

2. W ramach przeniesienia prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca udziela 
na rzecz Zamawiającego wyłącznej zgody na wykonywanie praw zależnych w 
stosunku do Utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 

§ 7 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy łącze wynagrodzenie w kwocie …… zł brutto (słownie: ………… zł 
brutto). 

2. Zamawiający z wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 potrąci wszelkie obciążenia 
publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
podatkowe, z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (zapis pozostanie w 
przypadku Wykonawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej).  Wynagrodzenie 
określone w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy bez żadnych potrąceń, a 
obowiązek uiszczenia wszelkich obciążeń publicznoprawnych spoczywa na 
Wykonawcy (zapis pozostanie, jeśli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą). 

3. Wynagrodzenie, po potrąceniu obciążeń o których mowa w ust. 2, będzie płatne w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku, który Wykonawca  
wystawi po przyjęciu utworu przez Zamawiającego oraz po przeprowadzeniu 
wszystkich wymaganych elementów szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w 
zapytaniu ofertowym, o którym mowa w którym mowa w  § 1. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej mieści się wynagrodzenie 
za przeniesienie autorskich praw majątkowych na zasadach opisanych w § 6. 

 
§ 8 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że utwór, o którym mowa w § 2 ust. 1 nie jest 
obciążony jakimikolwiek wadami prawnymi. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich, jeśli prawa do utworu lub jego  
elementów należą do osób trzecich albo obciążone są prawami osób trzecich - wady 
prawne.   

3. W razie ujawnienia jakiejkolwiek wady prawnej Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego zwrotu Zamawiającemu otrzymanego wynagrodzenia powiększonego o 
kwotę 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) tytułem kary umownej.  

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość wspomnianej kary umownej. 

5. W przypadku ujawnienia wady prawnej Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane 
z powództwem wniesionym przez osoby trzecie, w związku z naruszeniem ich praw. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ 
przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną 
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).  

7. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

1. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. Strony jednak zastrzegają, że będą, 



 

 

w miarę możliwości, dążyć do polubownego załatwiania ewentualnych sporów mogących 
wyniknąć z wykonania niniejszej umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 
Stron. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

…………………….……………………….   

 …………………….……………………… 

 

 

 

…………………….………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 zapytania ofertowego 

 

OFERTA CENOWA  

 

Nazwa Wykonawcy (należy podać pełną nazwę wynikającą z KRS lub CEIDG): 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

Siedziba Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………… 

 

KRS ………………………… NIP………………………… REGON 
……….…………………………… 

                               jeżeli dotyczy 

tel. ………………………… fax …………………… e-mail 
………………………………………………. 

 

Do: LUX MED  Tabita Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie przy 
ul. Długiej 43. 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest Szkolenie dla terapeutów 
w zakresie Ergoterapii, numer postępowania: 11/WYT/2015, składam następującą ofertę 
cenową zgodnie z zapytaniem ofertowym: 
 
Łączne wynagrodzenie brutto za wszystkie elementy szkolenia oraz terminy określone w 

zapytaniu ofertowym: ……………………. zł (słownie: 

…………………………………………….) 

 
Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie i zgodnie z wymogami 

określonymi w projekcie umowy załączonym do zapytania ofertowego.  

Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

wskazanej w zapytaniu ofertowym jako daty do której należy złożyć ofertę. 

Akceptuję warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru mojej oferty 
zobowiązuję się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 



 

 

ofertowego z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu 
określonym przez LUX MED  Tabita Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie. 
 
Do oferty załączamy następujące dokumenty:  
 

1) …………………………………………………. 

2) …………………………………………………. 

3) ...................................................................... 

Oświadczam, iż jestem uprawniony do przestawienia oferty cenowej w imieniu Wykonawcy. 

 
................................                                                      
..................................................................   /miejscowość, data/                                                                                            
CZYTELNY podpis Wykonawcy /  
                                                                                                                         osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy /  
                                                                                                                                                    
pełnomocnika/ 

 
 


