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Bielsko-Biała, 8.08.2018 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/ES/TG/2018 w ramach Projektu  
„Ekosystemy  na  rzecz  utrzymania  zdrowia  psychicznego  w  gminach”  

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 

 
 
 

W związku  z rozpoczęciem realizacji  Projektu „Ekosystemy  na  rzecz  utrzymania  zdrowia  
psychicznego w  gminach” w ramach działania 4.1 POWER Innowacje społeczne współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki  
zaprasza do składania ofert na zapytanie dotyczące wyłonienia dwóch ekspertów ds. zdrowia 
psychicznego. 

 
1. Zamawiający 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” 
ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała 
NIP: 547-18-99-356 
REGON: 072316856 
KRS: 0000051764 
tel. 33 496 52 19 
email: sowa@teatrgrodzki.pl 
Osoba do kontaktu – Marcin Sowa  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie 
o zamówieniu: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z punktem 6.5.1 Wytycznych         
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja                       
z 19.07.2017). 
Miejsce publikacji niniejszego zapytania: strona www.teatrgrodzki.pl. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
KOD CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej. 
 
3.1 Projekt  
W ramach projektu planuje się stworzenie środowiskowej sieci wparcia dla osób chorujących 
psychicznie, stanowiącej element uzupełniający w dotychczasowym systemie lecznictwa i opieki, 
opartej na działalności Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia Psychicznego. Celem projektu jest 
przetestowanie modelu pod tytułem  „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego             
w gminach”, dostępnego pod linkiem https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/ 
innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-w-psychiatrii/.  
Model wykorzystuje interdyscyplinarne wsparcie osób chorujących psychicznie i ich otoczenia, 
uwzględniając różne aspekty pomocy: opiekę dzienną i ambulatoryjną, wsparcie terapeutyczne, 
oddziaływania psychospołeczne, reintegrację społeczną i zawodową. Użytkownikami projektu będą 
również instytucje, których współpraca jest niezbędna w realizacji środowiskowego wsparcia osób 
chorujących. Planuje się działania edukacyjne w instytucjach użyteczności publicznej, w których 

http://www.teatrgrodzki.pl/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/%20innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-w-psychiatrii/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/%20innowacje-spoleczne-rezultaty/deinstytucjonalizacja-w-psychiatrii/
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zostaną wyłonieni Liderzy Zdrowia Psychicznego, którzy po przeszkoleniu będą edukować swoje 
środowisko pracy w kwestii zdrowia psychicznego i podejścia do osoby chorej. Projekt zakłada także 
działania edukacyjno-profilaktycznie w placówkach edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży, 
nauczycieli i rodziców, a ukierunkowane na poszerzanie świadomości w obszarze zdrowia 
psychicznego, higieny i profilaktyki zdrowia. Jest realizowany na terenie woj śląskiego w okresie od 
lipca 2018 do grudnia 2020 i obejmować będzie 10 lokalizacji. 
 
3.2 Przedmiot zamówienia 
Celem zamówienia jest zatrudnienie dwóch ekspertów ds. zdrowia psychicznego, w maksymalnym 
około 30 godzin miesięczne na osobę, przez okres 23 miesięcy (sierpień 2020 – lipiec 2020). 
 
3.3 Zadania ekspertów ds. zdrowia psychicznego 
- zaangażowanie w powołanie 10 zespołów Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia Psychicznego             
z obszaru medycyny, 
- wsparcie merytoryczne, konsultacyjne dla pracowników służby zdrowia w 10 lokalizacjach na 
terenie województwa śląskiego, 
- kontakt bezpośredni z Lokalnymi Zespołami Wsparcia Zdrowia Psychicznego za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, wsparcie edukacyjne i doradcze, 
- pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w zakresie pracy środowiskowej na rzecz osób chorych 
psychicznie i ich otoczenia, 
- uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych w ramach projektu, 
- przygotowanie miesięcznych raportów z postępu prac, wraz z ewidencją przepracowanych godzin.  
 
4. Warunki  udziału  w  postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji 
4.1 Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe - medyczne, pedagogiczne lub pokrewne                 
z przedmiotem zamówienia – sposób weryfikacji: kopia dyplomu, 
4.2 Minimum pięcioletnie letnie doświadczenie w pracy w obszarze służby zdrowia w pracy z osobami 
chorymi psychicznie – sposób weryfikacji: życiorys zawodowy kandydata wraz ze stosownymi 
referencjami, zaświadczeniami, świadectwami pracy, listami polecającymi, itp., 
4.3  Minimum trzyletnie doświadczenie w środowiskowej pracy z osobami chorymi psychicznie – 
sposób weryfikacji: życiorys zawodowy kandydata wraz ze stosownymi referencjami, 
zaświadczeniami, świadectwami pracy, listami polecającymi, itp. 
 
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia 
Sierpień 2018 do lipca 2020, województwo śląskie, biuro projektu mieści się w Bielsku-Białej. 

 
6. Sposób przygotowania oferty 
Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: 

• formularz oferty obejmujący informację dot. ceny brutto za realizację godziny usługi, 
stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

• CV kandydata oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału                     
w  postępowaniu. 
 

Oferty (skany podpisanych dokumentów lub oryginały) należy przesyłać jedną z poniższych form: 

• mailem na adres  sowa@teatrgrodzki.pl z tytułem maila: „oferta dotycząca zapytania 
2/ES/TG/2018”, 

• pocztą, kurierem lub osobiście na adres Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul.  
Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała w zamkniętej kopercie oznaczonej: „oferta dotycząca 

mailto:agnieszka@teatrgrodzki.pl


 

3 

zapytania 2/ES/TG/2018” (sekretariat Stowarzyszenia  pracuje w dni powszednie,                    
w godzinach 8:00-15:00). 
 

7. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy złożyć do dnia 16.08.2018. Liczy się data fizycznego dostarczania dokumentów lub 
wpływu na skrzynkę mailową.  

 
8. Kryteria oceny ofert i informacje o  wagach  punktowych 
Zamawiający podczas oceny ofert zapewni zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
Oferentów. Oferty będą oceniane pod kątem formalnym oraz sumy punktów otrzymanych                  
za kryterium ceny i kryterium doświadczenia. Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa: 
formalna, merytoryczna i ocena oferty cenowej  złożonych ofert. 
 
 8.1.  Na ocenę formalną składają się następujące elementy: 
    a) Oferta została złożona na wzorze załączonym do oferty (Załącznik nr 1). 
    b) Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym. 
    c) Oferta została złożona w terminie. 
  d) Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym klauzulę 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą    
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z dalszymi 
zmianami)” oraz listem motywacyjnym. 
Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA.  
 
     8.2. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy: 
Ocena merytoryczna oznacza analizę dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy wraz ze 
stosownymi referencjami, zaświadczeniami, świadectwami pracy, listami polecającymi, itp) 
potwierdzających spełnianie kryteriów wymienionych w punktach 4.1-4.3 . 
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od kandydata/tki wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 
Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA.  
 
     8.3. Ocena oferty cenowej 
Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty 
środków (ceny jednostkowej usługi w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany           
w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy 
cena złożonej oferty przewyższa kwotę budżetową).  
Wyniki oceny oferty cenowej:  100% cena. 
W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od kandydata/tki wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 
 
9. Zawarcie umowy 
Umowy na realizację usług zostaną zawarte bezzwłocznie po wyłonieniu zwycięskich ofert. Wzór 
oferty stanowi Załącznik nr 2 do zapytania. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia/skrócenia terminu realizacji zamówienia a także 
zwiększenia liczby godzin świadczenia usług. 
 
10. Pozostałe warunki 

1. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji 

potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich 
nieotrzymania w wyznaczonym terminie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu 
prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej                       
z Wykonawcami, którzy zostaną wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Zmiany 
mogą w szczególności dotyczyć data realizacji umowy, zakresu godzinowego oraz zmian          
o charakterze nieistotnym z punktu widzenia przepisów regulujących zasadę 
konkurencyjności. Ponadto, przewiduje się zmiany do umowy na skutek: 

        a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 
        b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 
        c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
        d) zmiany istotnych regulacji prawnych; 
        e) zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą. 
 
11.  Ochrona danych osobowych 
 
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”, 
informujemy, że:  
    • administratorem danych osobowych złożonych przez osoby fizyczne ubiegające się o realizację 
zamówienia jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. Stefanii Sempołowskiej 13, 43-
300 Bielsko-Biała; 
    • osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie danymi osobowymi w Bielskiem Stowarzyszeniu 
Artystycznym Teatr Grodzki są członkowie zarządu, adres e-mail zaz@teatrgrodzki.pl, telefon: 33 496 
52 19; 
    • dane osobowe kandydatów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym              
w trybie konkurencyjnym; 
    • odbiorcami Pana danych osobowych kandydatów będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w ramach kontroli i monitorowania projektu 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej;   
    • dane osobowe kandydatów będą przechowywane, przez okres 5 lat od zakończenia realizacji 
projektu, to jest do dnia 30 września 2025 roku, przy czym okres realizacji projektu może ulec 
wydłużeniu; 
    • obowiązek podania przez kandydata danych osobowych jest wymogiem koniecznym do wzięcia 
udziału w procesie rekrutacji; 
    • w odniesieniu do danych osobowych kandydatów decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
    • kandydat posiada: 
    • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ją/jego dotyczących; 
    • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; 
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    • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy kandydat/tka 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej/jego dotyczących narusza przepisy RODO; 
    • nie przysługuje kandydatom: 
    • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
    • 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 danych osobowych kandydatów jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   * korzystanie 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 
 
      ** 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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Załącznik nr 1 
 

Formularz Ofertowy 
 
....................................................... 
Nazwa Oferenta 
....................................................... 
Adres Oferenta 
........................................................ 
tel., mail 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ES/TG/2018 na świadczenie usługi ekspertów ds zdrowia 
psychicznego, ja niżej podpisana/y, oferuję realizację powyższego przedmiotu zamówienia za 
cenę1:.................PLN (słownie: .......................................................…) za jedną godzinę  świadczenia 
usług. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się ze wzorem umowy. 
 
Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego, na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
 
Załącznikiem do niniejszej oferty jest list motywacyjny. Do oferty należy także dołączyć dokumenty 
potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................       ....................................................................................................... 
Miejscowość, Data                             podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do  
                                                                                 reprezentacji Oferenta 

 

                                                 
1 Kwota obejmujące wszystkie koszty płacy, w tym również obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne 
oraz FP i FGŚP Zleceniodawcy, w przypadku, gdy zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
społecznym, lub zawierająca podatek VAT, w przypadku gdy Zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą      
i jest płatnikiem podatku VAT 
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Załącznik nr 2 Wzór umowy 
 

UMOWA ZLECENIE nr (...) 
Zawarta w dniu (…) w Bielsku-Białej pomiędzy: 

Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” z siedzibą: 
ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-18-99-356, reprezentowanym przez: 

Magdalenę Wojtczak – Prezesa Stowarzyszenia 
Zwanym dalej Zleceniodawcą 

a 
Panią/em (…) zamieszkałą/ym (…), PESEL (...), zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą  

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług eksperta ds zdrowia psychicznego dla Projektu 
„Ekosystemy  na  rzecz  utrzymania  zdrowia  psychicznego  w  gminach” w ramach działania 4.1 
POWER Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
2. Zakres usług, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

a) zaangażowanie w powołanie 10 zespołów Lokalnego Zespołu Wsparcia Zdrowia Psychicznego                
z obszaru medycyny 

b) wsparcie merytoryczne, konsultacyjne dla pracowników służby zdrowia w 10 lokalizacjach na 
terenie województwa śląskiego 

c) kontakt bezpośredni z Lokalnymi Zespołami Wsparcia Zdrowia Psychicznego                            
za pośrednictwem mediów elektronicznych, wsparcie edukacyjne i doradcze 

d) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w zakresie pracy środowiskowej na rzecz osób 
chorych psychicznie i ich otoczenia 

e) uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych w ramach projektu 
f) przygotowanie miesięcznych raportów z postępu prac, wraz z ewidencją przepracowanych 

godzin 
 
3. Usługi będę realizowane na terenie województwa śląskiego, od ….  do 31 lipca 2020 roku,                
w średnim wymiarze około 30 godzin miesięcznie,  w maksymalnym wymiarze 690 godzin. 
 

§2 
1. Zleceniobiorca wykonuje wymienione w § 1 działania samodzielnie, z należytą starannością - bez 

bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy.  
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany stosować się do wskazówek Zleceniodawcy, co do sposobu 

wykonania zlecenia, mając na uwadze  w szczególności: 
a) rzetelne, efektywne, bezstronne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, 
b) stosowanie się do poleceń Zleceniodawcy, które dotyczą zlecenia, jeżeli nie są one sprzeczne 

z przepisami prawa, 
 3. przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów p. poż., 
 4. wykorzystanie powierzonego mienia oraz urządzeń, sprzętu i materiałów zgodnie  

z przeznaczeniem, 
 5. prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin i zadań, zgodnie z odrębnymi wytycznymi dotyczącymi 

realizacji projektów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§3 
Umowę zawiera się na okres od ... r. do 31.07.2020 r. 
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§4 

1. Za wykonanie prac określonych w §1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie współfinansowane 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ….. PLN brutto za 
godzinę świadczenia usług. 
2. Zleceniobiorca w ciągu 3 dni od  zakończenia danego miesiąca rozliczeniowego przedstawi 
Zamawiającemu raport z prac, wraz z ewidencją przepracowanych godzin. Kwota miesięcznego 
wynagrodzenia jest równa iloczynowi zrealizowanych godzin i stawki za jedną godzinę. 
Wynagrodzenie będzie płatne z dołu po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego, w ciągu 14 
dni, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy, w zależności od dostępności środków na wyodrębnionym rachunku bankowym 
Projektu Lidera, otrzymanych z Instytucji Pośredniczącej.2 
2. Zleceniobiorca w ciągu 3 dni od  zakończenia danego miesiąca rozliczeniowego przedstawi 
Zamawiającemu raport z prac, wraz z ewidencją przepracowanych godzin. Kwota miesięcznego 
wynagrodzenia jest równa iloczynowi zrealizowanych godzin i stawki za jedną godzinę. 
Wynagrodzenie będzie płatne z dołu po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego. Do kwoty 
wynagrodzenia naliczone będą koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego ponoszone przez 
Zamawiającego, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr  2/ES/TG/2018.3 
3. Płatność końcowa nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru zlecenia przez obie Strony. 
4. Zleceniodawca zobowiązuje się zwracać Zleceniobiorcy ewentualne koszty podróży odbytych na 
jego polecenie Zamawiającego w celu wykonania niniejszej umowy. Zamawiający zwracać będzie 
koszty przejazdu na podstawie przedłożonych biletów komunikacji publicznej lub na podstawie 
ewidencji przebiegu pojazdu  i wypłacać diety dzienne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§5 

Zleceniodawca nie udziela Zleceniobiorcy zgody na powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej 
bez wcześniejszego uzgodnienia ze Zleceniodawcą. 

 
§6 

W przypadku niewykonania powierzonego zlecenia lub jego części Zleceniodawca ma prawo do 
odstąpienia od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowych terminów. 

 
§7 

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§8 
Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy dotyczące zasad BHP i ppoż. oraz nie posiada 
przeciwwskazań lekarskich dotyczących wykonania zlecenia.  

 
§9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

 
 

                                                 
2  Zapis ma zastosowanie w przypadku Zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 
3  Zapis ma zastosowanie w przypadku Zleceniobiorcy nie prowadzącego działalności gospodarczej 
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§10 
Zleceniobiorca oświadcza, iż jego zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 
finansowanych     z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych beneficjenta i innych pomiotów, nie  przekroczy  276 godzin miesięcznie.  
 

§11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                                                              _____________________ 
         Podpis Zamawiającego               Podpis Zleceniobiorcy 


