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…………….., dnia …. ..2013 r. 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć  
z zakresu psychoterapii i psychoedukacji   

 

I. Nazwa i adres Usługodawcy: 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu 

psychoterapii i psychoedukacji w liczbie 440 godzin zegarowych przez okres od dnia 09 września 

2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego. 

III. Wymagania związane z wykonaniem usługi: 

Usługobiorca świadczonej usługi zobowiązany jest m. in. do: 

-  prowadzenia obserwacji i studium przypadku; 

-  przeprowadzenia badania psychologicznego i opracowania diagnozy dla poszczególnych 

uczestników;   

-  prowadzenia oddziaływania terapeutycznego stosownie do potrzeb w grupach treningowych i 

indywidualnie; 

-  udzielania konsultacji psychologicznych dla rodziców i opiekunów uczestników ośrodka;  

- formułowanie wniosków i opinii na temat uczestników dla potrzeb oddziaływań 

resocjalizacyjnych prowadzonych przez kuratorów. 

IV. Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej, osobiście lub drogą e-mail lub drogą faxową do 

dnia 27 sierpnia 2013 r. do godziny 12:00. Ofertę należy przesłań na poniższe dane:  

e-mail: zamowieniapubliczne@lublin-wschod.sr.gov.pl  

fax: 081 46 48 879  

lub złożyć osobiście w budynku Sądu w pokoju nr 117. 

V. Nazwa i adres Usługobiorcy: 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………. 

REGON: ………………………………………………….. 

mailto:zamowieniapubliczne@lublin-wschod.sr.gov.pl
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VI. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1) za: 

cenę brutto: …………………………………………………………. 

  

Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Cena brutto za jedną 

godzinę 

Liczba godzin Wartość brutto 

(b x c) 

a b c d 

Świadczenie usług w 

zakresie prowadzenia 

zajęć z zakresu 

psychoterapii i 

psychoedukacji 

 

 

…………………….. 

 

 

 

440 godzin 

 

 

……………………….. 

 

 

Ponadto deklaruję: 

a) termin realizacji usługi od dnia 09 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.; 

b) warunki płatności: przelew 14 dni. 

 

VII. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń. 

 
VIII. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza Ofertowego, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 
IX. Usługobiorca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy powinien dostarczyć 

Usługodawcy pisemny wykaz osób posiadających wykształcenie kierunkowe oraz wiedzę i 

umiejętności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy (zgodnie z załącznikiem nr 3). 

  

 

……………………, dnia ……………………….. 

 

      ……………………………………………………… 

       podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu 

psychoterapii i psychoedukacji”. 

2. Świadczenie usług ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczestników Ośrodków 

Kuratorskich prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku. Średniomiesięczna ilość uczestników w każdym Ośrodku Kuratorskim wynosi około 

20 uczestników w grupie młodzieży od 13 roku życia do 18 roku życia.  

3. W ramach przedmiotu usług Usługobiorca zobowiązany jest do wykonywania czynności 

polegających na prowadzeniu zajęć dla uczestników: 

a) Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Bychawie znajdującego się przy ul. P. Ściegiennego 25; 

b) Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Świdniku znajdującego się przy ul. Cisowej 27/20; 

c) Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Świdniku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 5; 

d) Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 w Łęcznej znajdującego się przy ul. Bogdanowicza 9; 

e) Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 w Lublinie znajdującego się przy ul. Lotniczej 8. 

4. Prowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii i psychoedukacji odbywać się będzie w okresie od 

dnia 09 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. w następującym wymiarze czasowym: 

 

Ośrodek Kuratorski 

 

Liczba godzin miesięcznie 

Częstotliwość świadczenia 

usługi w tygodniu i wymiar 

godzinowy 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 1 

 
12 

 
1 x po 3 godziny 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 2 

 
8 

 
1 x po 2 godziny 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 3 

 
8 

 
1 x po 2 godziny 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 4 

 
8 

 
1 x po 2 godziny 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 5 

 
8 

 
1 x po 2 godziny 

 
Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje 440 godzin. 

Przez jedną godzinę rozumie się 60 minut. 

5. Zamawiający wymaga aby usługa realizowana była przy udziale co najmniej 5 osób 

posiadających: 

a) wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie psychologiczne; 

b) doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 13 roku życia do 18 roku na 

rzecz Ośrodków Kuratorskich – przez minimum 6 miesięcy;  

c) które to osoby nie są karane i względem których nie toczy się postępowanie karne 

lub karne skarbowe. 
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6. Usługobiorca świadczonej usługi zobowiązany jest m. in. do: 

a) rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy 

Ośrodków Kuratorskich;  

b) dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku zajęć i arkuszu spostrzeżeń 

dokumentujących podjęte działania;  

c) prowadzenia obserwacji i studium przypadku;   

d) przeprowadzenia badania psychologicznego i opracowania diagnozy dla poszczególnych 

uczestników ośrodka; 

e) prowadzenia oddziaływania terapeutycznego stosowanie do potrzeb w grupach 

treningowych i indywidualnie; 

f) udzielania konsultacji psychologicznych dla rodziców i opiekunów uczestników ośrodka; 

g) formułowania wniosków i opinii na temat uczestników dla potrzeb oddziaływań 

resocjalizacyjnych prowadzonych przez kuratorów; 

h) współpracy z całym personelem ośrodka.  

7. Usługobiorca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników zajęć w Ośrodkach 

Kuratorskich zgodnie z przepisami BHP i p. poż. 

8. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku, Usługobiorca w pełni ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczestników, za ich życie i zdrowie.  

9. Usługobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia 

przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń, a także przy wykorzystaniu materiałów, 

narzędzi i urządzeń dostępnych w Ośrodkach.        
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Załącznik nr 2 

UMOWA NR ………………………….. 

zawarta dnia ……………………….r. w Świdniku 

 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik 

NIP: 712-32-35-253,  REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści Umowy „Usługodawcą” 

a 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

…………………………………………………. 

NIP: ………………….,  REGON: ……………………. 
 
zwaną dalej w treści Umowy „Usługobiorcą” 

 
 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2013 r. 907), o treści następującej:  

Przedmiot umowy 

§ 1 

1.  Przedmiotem Umowy jest: „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu 

psychoterapii i psychoedukacji” dla uczestników Ośrodków Kuratorskich prowadzonych przez Sąd 

Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.  

2. W ramach przedmiotu Umowy Usługobiorca zobowiązany jest do wykonywania czynności 

polegających na prowadzeniu zajęć dla uczestników: 

a)  Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Bychawie znajdującego się przy ul. P. Ściegiennego 25; 

b)  Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 w Świdniku znajdującego się przy ul. Cisowej 27/20; 

c)  Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 w Świdniku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 5; 

d)  Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 w Łęcznej znajdującego się przy ul. Bogdanowicza 9; 

e)  Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 w Lublinie znajdującego się przy ul. Lotniczej 8. 

3.  Usługobiorca świadczonej usługi zobowiązany jest m. in. do:  

a)  rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy 

Ośrodków Kuratorskich; 

b) dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku zajęć i arkuszu spostrzeżeń 

dokumentujących podjęte działania; 

c)  prowadzenia obserwacji i studium przypadku; 
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d) przeprowadzenia badania psychologicznego i opracowania diagnozy dla poszczególnych 

uczestników ośrodka;   

e) prowadzenia oddziaływania terapeutycznego stosownie do potrzeb w grupach treningowych i 

indywidualnie; 

f)  udzielania konsultacji psychologicznych dla rodziców i opiekunów uczestników ośrodka;  

g)  formułowania wniosków i opinii na temat uczestników dla potrzeb oddziaływań 

resocjalizacyjnych prowadzonych przez kuratorów; 

h) współpracy z całym personelem Ośrodków Kuratorskich.  

4. Prowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii i psychoedukacji odbywać się będzie w okresie od dnia 

09 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. w następującym wymiarze czasowym:  

 

Ośrodek Kuratorski 

 

Liczba godzin miesięcznie 

Częstotliwość świadczenia 

usługi w tygodniu i wymiar 

godzinowy 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 1 

 
12 

 
1 x po 3 godziny 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 2 

 
8 

 
1 x po 2 godziny 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 3 

 
8 

 
1 x po 2 godziny 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 4 

 
8 

 
1 x po 2 godziny 

 
Ośrodek Kuratorski Nr 5 

 
8 

 
1 x po 2 godziny 

 
Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje 440 godzin. 

Przez jedną godzinę rozumie się 60 minut.  

Obowiązki stron 

§ 2 

1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zleconych zadań. 

2. Usługobiorca realizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, przepisami prawa oraz najwyższymi standardami przyjętymi w tego typu 

działaniach.  

3. Usługobiorca ma obowiązek organizować zajęcia dla uczestników zajęć w Ośrodkach zgodnie z 

przepisami BHP i ppoż. 

4. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodkach, Usługobiorca w pełni ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczestników, za ich życie i zdrowie. 

5. Usługobiorca zobowiązuje się wykonać czynności objęte Umową przy użyciu własnych materiałów, 

narzędzi i urządzeń, a także przy wykorzystaniu materiałów, narzędzi i urządzeń dostępnych w 

Ośrodkach. 

6. Strony umowy zgodnie zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu niniejszej umowy, 

udzielać sobie wzajemnie wyjaśnień i informacji niezbędnych przy realizacji umowy.  
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7. Usługobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, że względem 

osoby, która świadczy usługę będącą przedmiotem umowy zostało wszczęte postępowanie karne 

lub karne skarbowe. 

8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Usługobiorca wskaże osobę spełniającą warunki określone 

w Załączniku nr 1 do umowy w celem wykonania przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest 

wynagrodzenie ryczałtowe.   

2.  Maksymalna wartość przedmiotu Umowy brutto wynosi: ………………………………………… PLN. 

(słownie: …………………………………………………………………………………. zł. 00/100) brutto.  

3.  Wynagrodzenie za jedną godzinę (stawka godzinowa wg. formularza ofertowego) z tytułu 

wykonania przedmiotu Umowy wynosi brutto …………………. PLN (słownie: 

………………………………………………………………………………..….. zł. 00/100). 

4. Usługobiorca otrzyma wynagrodzenie stawki godzinowej wskazanej w ust. 3, za rzeczywiste 

wykonane godziny objęte przedmiotem Umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 10 dni od dnia przedłożenia przez Usługobiorcę 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu 

umowy.  

6. Dokumentem, o którym mowa w ust. 5 będzie protokół odbioru sporządzany jeden raz w miesiącu. 

Usługobiorca w protokole wyraźnie wskaże liczbę rzeczywiście wykonanych roboczogodzin 

potwierdzonych przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację zamówienia.   

7. Osobą upoważnioną do nadzoru realizacji umowy ze strony Usługodawcy jest: 

a) ………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………… 

8. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Usługodawcę zlecenia 

przelewu do banku obsługującego.  

9. Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich.   

Termin obowiązywania umowy 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 09 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.  

Kary umowne 

§ 5 

1. Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną w przypadku:  

a) niewykonania z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy 1 godziny – w wysokości 50.00 zł. 

(słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą niewykonaną godzinę; 

b) odstąpienia/rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, z przyczyn leżących po stronie 

Usługobiorcy (w tym z tytułu niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 7) w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2; 
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c) odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Usługobiorcy.  

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają kumulacji.  

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego  

wysokość kar umownych. 

5. W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem stron.  

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. Usługobiorca w takim przypadku może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy.    

§ 6 

Każda ze stron Umowy może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu  

wypowiedzenia upływającego w ostatnim dniu miesiąca.  

Podwykonawcy 

§ 7 

1. Usługobiorca, może podzielić wykonanie poszczególnych usług wybranym przez siebie 

podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich 

podwykonawców jak za działania własne. 

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę. 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

Wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. 

§ 11 

1.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Usługodawcy i jeden egzemplarz dla Usługobiorcy.  

2.  Załącznikiem do umowy jest:  

1)  Formularz ofertowy Usługobiorcy z dnia ............; 

2)  Opis przedmiotu Zamówienia; 

3)  Wykaz osób uczestniczących w Wykonaniu zamówienia. 

       
Usługodawca:     Usługobiorca: 
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Załącznik nr 3 

 

 

Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu 

Przedstawiam(y) następujące informacje: 

 

 
 

Lp. 

 
 

Imię i Nazwisko 

 
 Wykształcenie niezbędne do 

wykonania zamówienia 
(co najmniej wyższe 

magisterskie 
psychologiczne) 

 

 
Doświadczenie w pracy z 
młodzieżą w Ośrodkach 

Kuratorskich  
(minimum 6 miesięcy) 

 
Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
osobami 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

  

Oświadczam, że żadna z ww. osób nie jest karana i względem żadnej  z ww. osób nie toczy się 

postępowanie karne lub karne skarbowe. 

 
  
………………………, dnia……………….. 
 
 
 
 

                     ……………………………………………………………… 
            Podpis osoby uprawnionej   

 

 


