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Projekt „Rehabilitacja onkoiagiczna dia mieszkańców województw łódzkiego" 
jest współfinansowany 2 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa łódzkiego 

Łódź, 08.11.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla 
lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów - technika Kinesiology Taping w ramach projektu „Rehabilitacja 

onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" 

Zamawiający: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi, 
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, NIP: 729-234-55-99, REGON 000295403 

1. Zamawiający: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, I 
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, NIP: 729-234-55-99, REGON 000295403 

2. Przedmiot zamówienia 
Przeprowadzenie kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy rehabilitacji 
i fizjoterapeutów - technika Kinesiology Taping w ramach projektu „Rehabiiitacja onkoiogiczna dla 
mieszkańców województwa łódzkiego" 

3. Zakres usługi: 
1. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu pod względem merytorycznym. j 
2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu 
3. Przygotowanie certyfikatów potwierdzających udział w kursie. 

Okres realizacji zamówienia: Czas trwania kursu 3 dni 
Dokładne terminy do ustalenia z Zamawiającym. 

Przewidywana liczba uczestników: 10 osób 

4. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Do udziału w postępowaniu mogą zgłaszać się oferenci którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeni'e 
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

W ofercie proszę podać koszt netto i brutto przeprowadzenia kursu za 1 osobę. 

6. Kryteria oceny nadesłanych ofert. 

Zamawiający dokona oceny jedynie ofert spełniających wymagania przedstawione w 2 i 3. I 
Kryterium oceny: 100 % cena. 



7. Sposób przygotowania i złożenia oferty. 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2) Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz ofertowy" (załącznik Nr 1) 
3) Oświadczenie (załącznik Nr 2 ) 
4) Podpisana ofertę wraz z załącznikami należy przesłać mailem na adres ba.zdzienicka(S)kopernik.lodz.pl 

(skan podpisanego dokumentu) do dnia 16.11.2021 r. lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
osobiście / listem poleconym / kurierem do dnia 16.11.2021 r. 

5) Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. I 
Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

Opakowanie/koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

Oferta „Przeprowadzenie kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy 
rehabilitacji i fizjoterapeutów - technika Kinesiology Taping w ramach projektu „Rehabilitacja 
onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi , 

93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, 

KANCELARIA 

ZASTĘPC'^ r^VT^EKTORA 

Idr TL med. Jerey Badotmki 

I 

http://kopernik.lodz.pl
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Projekt „Rehabilitacja onkologiczna dia mieszkańców województw łódzkiego" 
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa łódzkiego 

Zał. nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 
I 

Dotyczący Przeprowadzenie kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów onkologicznych dla lekarzy 
rehabilitacji i fizjoterapeutów - technika Kinesiology Taping w ramach projektu 

„Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" 

DANE OFERENTA 

Nazwa Oferenta / 

Województwo: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Ulica: 

nr domu, nr lokalu: 

e-mail do kontaktu: 

Telefon do kontaktu: 

Zakres usługi 

Przeprowadzenie kursu z zakresu fizjoterapii pacjentów 
onkologicznych dla lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów -
technika Kinesiology Taping w ramach projektu 

„Rehabilitacja onkologiczna dia mieszkańców województwa 
łódzkiego" 

Cena (netto) za 1 
uczestnika kursu 
Cena (brutto) za 1 
uczestnika kursu 

(miejscowość, data ) Podpis oferenta 

I 
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Projekt „Rehabilitacja onkoiogiczna dia mieszkańców wajewództw łódzkiego" 
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa łódzkiego 

Zał. nr 2 

OŚWIADCZENIE DO OFERTY 

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

techinicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

(miejscowość, data ) Podpis oferenta 
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Projekt „Rehabilitacja onkoiogiczna dla mieszkańców województw łódzkiego" 
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa łódzkiego 

K L A U Z U L A INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Wojewódzkie Wielospecjalistyczne 

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, adres: ul. Pabianicka 62, 93-513 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach 
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@kopemik.lodz.pl; 
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. , 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 
prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na 
rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). 
Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Pzp). 

6) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie PZP albo w przypadku 
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, przy czym: a) w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 
ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; b) 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; Projekt „Świadoma profilaktyka 
- program wczesnego wykrywania nowotworu piersi dla mieszkańców woj. łódzkiego" 2 c) 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrohy 
praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych 
określa ustawa Pzp. 

Łódź; 

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe. I 

mailto:iod@kopemik.lodz.pl



