
Oznaczenie sprawy: WSSM.8135.3.14.2022
                       Kalisz, dnia  29.04.2022 r. 

KOMUNIKAT 
Rozeznanie ceny –  „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób

uzależnionych i ich rodzin”.

Prezydent  Miasta  Kalisza  zaprasza  do  złożenia  propozycji  ofert  cenowych  na  zadanie
wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  lata  2022-2023  
pn. „Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  dla  osób  uzależnionych  i  ich
rodzin”.

Z budżetu Miasta mogą być finansowane działania, które wykraczają poza zakres świadczeń
podstawowych – gwarantowanych, zakontraktowanych i finansowanych przez NFZ.

Komórka organizacyjna prowadząca zadanie: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Kalisza.

Przedmiotem rozeznania ceny  jest  określenie stawki godzinowej terapii grupowej lub 
warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Termin realizacji działań – 2022 r.

Wykaz  działań  służących  zwiększeniu  dostępności  pomocy  terapeutycznej  dla  osób
uzależnionych i ich rodzin:

1.  prowadzenie grupy terapeutycznej, warsztatów dla dorosłych dzieci alkoholików,
2.  prowadzenie  warsztatów,  treningów  terapeutycznych  dla  osób  uzależnionych  i
współuzależnionych,
3.  realizacja programu ograniczania picia alkoholu,
4.  realizacja programu edukacyjnego z zakresu problemów prawnych i zdrowotnych
związanych z nadużywaniem alkoholu dla przyszłych kierowców,
5. inne propozycje (oferty) zajęć terapeutycznych i reedukacyjnych.

Oferta winna zawierać: dane realizatora i jego kwalifikacje,  nazwę zajęć,  grupę docelową, ,
kosztorys i harmonogram (ilość planowanych spotkań, ilość godzin, stawkę godzinową). 

Informacje  w  tym  zakresie  należy  umieścić  w  formularzu  stanowiącym  załącznik  do
komunikatu. 

Oferty  należy  składać   w Wydziale  Spraw Społecznych  i  Mieszkaniowych Urzędu Miasta
Kalisza ul. Kościuszki 1a pok. 120 lub drogą elektroniczną na adres: wssm@um.kalisz.pl

Beneficjentami usługi mogą być tylko osoby zamieszkałe w Kaliszu. 

Termin  wykonania  usługi  określony  zostanie  w  terminie  późniejszym  z  odpowiednim
wyprzedzeniem celem umożliwienia należytego wykonania usługi. 



Propozycje cenowe mogą złożyć Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do
realizacji zadania. 

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej propozycji będzie kierował się w 100% ceną.
Zgłoszone  propozycje  stanowić  będą  podstawę  do  nawiązania  współpracy  z  wybranymi
wykonawcami i podpisania umowy określającej zasady współpracy. 

W przypadku gdy Wykonawca,  którego propozycja zostanie  wybrana,  nie  będzie mógł w
danym  terminie  przeprowadzić  usługi  Zamawiający  może  wybrać  propozycję
najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny.
Propozycje cenowe należy składać na „ formularzu”,  który stanowi załącznik do niniejszego
komunikatu.  Wszelkie  poprawki  winny  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  datą  
i podpisem osoby upoważnionej. 

Formularz zawierający propozycje cen należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i
adresem  Wykonawcy  opatrzonej  napisem:  Oznaczenie  sprawy:  WSSM  8135.3.14.2022
„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin”
do dnia 16.05.2022 do godziny 14.00  – osobiście lub   drogą elektroniczną (skan) na adres:
wssm@um.kalisz.pl
Propozycje złożone po terminie zostaną odrzucone. 
Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Bogumiła Mariańska, pracownik Wydziału
Spraw  Społecznych  i  Mieszkaniowych  Urzędu  Miasta  Kalisza  pod  numerem  
(62) 765-44-92 w dniach od pn.- pt. w godz. 7.30- 15.30.  

Informacje dodatkowe

1) Niniejszy komunikat nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma
zastosowania do niniejszego postępowania.

2) Niniejszy komunikat nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

3) W niniejszym procedurze nie mają zastosowania art. 681, 682 i 69 Kodeksu cywilnego. 

4) Decyzje Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu propozycji, wyborze
propozycji na zasadach przewidzianych wyżej mają charakter ostatecznych.

5) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszej procedurze.

Z-ca Naczelnika Wydziału
/.../

mgr Janusz Sibiński



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  będzie
działający w imieniu zamawiającego – Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z
administratorem można kontaktować się: - listownie kierując korespondencję na adres: 62-800 Kalisz Główny
Rynek 20, - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl. 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator  wyznaczył  Inspektora  ochrony danych.  Z Inspektorem można kontaktować się  we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych: - listownie kierując korespondencję na adres  Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, - telefonicznie:  +48
62/765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. 

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dokonania oceny propozycji cenowych na zadanie  
pn.„  Białe  Soboty  2022r”,  a  w  przypadku  wyboru  złożonej  oferty,  zawarcia  i  realizacji  podpisanej  z
Administratorem umowy oraz spełnienie obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zawarciem tej
umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt  uczestnictwa w postępowaniu zgoda
wykonawcy  (osoby  działającej  w  imieniu  wykonawcy)  tj.  art.  6  ust.  1  lit.  a)  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz wypełnienie
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny,  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym i  archiwach  wprowadzonego
zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta
Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą
prawną ich przetwarzania może być również podjęcie działań  na żądanie  osoby,  której  dane dotyczą przed
zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Pozyskane  w  ramach  prowadzonego  postępowania  dane  mogą  być  udostępnione  podmiotom  (osobom)
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych. 

Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez
okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj.
5  lat.  W  przypadku  zamówień  współfinansowanych  ze  środków  UE  przez  okres  w  jakim  Zamawiający
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

Prawa osób, których dane dotyczą. 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem, osobie której dane dotyczą
przysługują  następujące  prawa:  -  prawo  dostępu do  swoich  danych oraz  otrzymania  ich  kopii;  -  prawo  do
sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
zawartej umowy; - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie  przez  państwa danych  osobowych jest  warunkiem zawarcia  umowy.  Konsekwencją  ich niepodania
będzie brak możliwości dokonania oceny złożonej oferty, a w przypadku jej wybrania zawarcia umowy. Dane
nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.  
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Oznaczenie sprawy: WSSM.8135.3.14.2022

Kalisz, dn. ...........…….

FORMULARZ 
Odpowiadając na komunikat dotyczący realizacji działań służących zwiększeniu 
dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych  
przedstawiam propozycje cenowe za wykonanie usługi 

WYKONAWCA:

………………………….
………………………….
………………………….

Nazwa zajęć Grupa
docelowa

Harmonogram
planowanych

spotkań (grup,
warsztatów)

stawka
godzinowa

Ilość
godzin

Kwota
całkowita

brutto

Informujemy, że w ramach zapytania                zajęcia będą prowadzone przez  przez: 

….……………………………………………………………………………......……..   ( kwalifikacje)

Oświadczenia:
Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / -amy, że:
a) Posiadam / -y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadamy / -y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
c) Dysponuję / -emy odpowiednim potencjałem technicznym;

Data oferty                                                                               Podpis  Wykonawcy  
 


