
WÓJT GMINY OLEŚNICA 

ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica 

 

  Oleśnica, dnia 21 grudnia 2016 r. 

SOO.8141.2.2.2016 

 

Zaproszenie  

do składania ofert na zadanie pn.:   

„Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii 

przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii 

uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Oleśnicy” 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 Nazwa:                                     Gmina Oleśnica  
      reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica 

ulica:     11 Listopada 24 
kod pocztowy:   56-400 
miejscowość:    Oleśnica 
województwo:   dolnośląskie 
tel.:    (71) 314 02 00 
fax.:    (71) 314 02 04  
adres e-mail:    urzad@olesnica.wroc.pl 
adres strony internetowej: www.olesnica.wroc.pl 
NIP/REGON:   911-17-77-943/931934791 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), tj.: „zamówień                            
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty                       
30 000 euro”. 
 

III. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej 
opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra 
i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy. 

 
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia  

1. Termin wykonania zamówienia: od 23.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
2. Miejsce wykonania zamówienia: 

Urząd Gminy Oleśnica   
ul. 11 Listopada 24  
56-400 Oleśnica 
lub inne miejsce na terenie miasta/gminy Oleśnica wskazane przez Wykonawcę.  

 
V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami po stronie Zamawiającego w sprawach 
formalno – prawnych oraz przedmiotu zamówienia jest Krzysztof Skórzewski – Sekretarz Gminy 
Oleśnica, tel. 71 314 02 06, e-mail: sekretarz@olesnica.wroc.pl . 
 
 

mailto:sanikom@sanikom.com.pl


 
VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Świadczenie usług, polegających 
na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” w Sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica 
przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w terminie do 16 stycznia 2017 r., do godz. 15:30 (liczy 
się termin faktycznego złożenia w Sekretariacie). 

 
VII. Kryteria oceny oferty 

1. Ocena spełnienia wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń 
i dokumentów załączonych do oferty. 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę 
za realizację zamówienia - cena brutto za przeprowadzenie jednej wspólnej opinii. 

 
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności kwalifikacje uprawniające 
do wydawania opinii na piśmie z zakresu uzależnień;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia (przedstawienie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
staż, szkolenia, doświadczenie zawodowe);  

3. złożenie wspólnej oferty przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz 
psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
wpisanych na listę biegłych Sądu Okręgowego. 
 

IX. Wymagane dokumenty 
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, staż pracy, szkolenia, doświadczenie 

zawodowe; 
2. Potwierdzenie wpisu na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym. 

 
X. Dodatkowe informacje 

1. Przewidywana liczba osób skierowanych na badanie w przedmiocie uzależnienia w 2017 r. 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy wynosi ok. 10 osób. 

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Oleśnica, a także na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. 
4. Zastrzega się prawo zmiany terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
 
XI. Załączniki do Zapytania Ofertowego 

1. Oferta 
2. Wzór umowy (zapisy ostatecznej umowy mogą ulec nieznacznej zmianie) 

            
 
 
 

 Wójt 
(-) Marcin Kasina 

 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

OFERTA 
 

„Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii 
przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii 

uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Oleśnicy” 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Gmina Oleśnica  
reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24 
56-400 Oleśnica 
NIP 911-17-77-943 / REGON 931934791 
 
2. WYKONAWCA  
Nazwa/adres Wykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………................................ 
 
NIP ……………………………………………………………/REGON ……………………………………………….. 
 
3. OFERTA  
3.1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczące świadczenia usług z zakresu 
wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie 
warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia 
zgodnie z jego treścią.  
3.2. Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  
 
Cena oferty brutto (za jedną wspólną opinię): ........................................................ [PLN]  
 
(słownie:.....................................................................................................[PLN] ) 
 
tj. netto: …………………… + ………… % podatku VAT 
 
3.3. Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera wszystkie koszty, 
jakie ponosi Wykonawca tytułem realizacji przedmiotu zamówienia.  
3.4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia będę wykonywać w terminie określonym w Zapytaniu 
Ofertowym.  
3.5.  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu Ofertowym. 
 
 
 
 
 

     
....……………………..…..……………..   ………………………………………………………………………………………… 
            (miejscowość, data)           (Podpisy oraz pieczątki biegłych) 



 
 

UMOWA – ZLECENIA  

Nr ……………………………. 

 
zawarta w dniu … r. w Oleśnicy pomiędzy: 
Gminą Oleśnica, z siedzibą w Oleśnicy,   
reprezentowaną przez  
Wójta Gminy Oleśnica – Marcina Kasinę,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Warszawskiej 
zwaną dalej "Zleceniodawcą" 
a 
…….. 
…….. 
NIP: …, REGON: … 
zwanym dalej "Zleceniobiorcą" 
 

§ 1. 
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, realizację zadania w zakresie świadczenia usług, polegających 
na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra 
i psycholog/lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy. 
 

§ 2. 
Zleceniobiorca w ramach realizacji zadania zobowiązuje się w szczególności do: 
 1) Wykonywania przez parę biegłych sądowych usług zdrowotnych (lekarz psychiatra 
i psycholog/lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) z zakresu uzależnienia od alkoholu 
na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.); 
 2) Świadczenia usług zdrowotnych obejmujących przeprowadzanie badań, sporządzanie wspólnej 
(lekarz psychiatra i psycholog/lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu oraz ewentualnie wskazanie rodzaju zakładu leczniczego wobec osób 
skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy do wykonania 
zadania; 
 3) Ustalania przez biegłych terminu i miejsca badania, a także sporządzania i wysyłania zaproszeń 
do osób objętych badaniem, w terminie nie późniejszym niż na 17 dni przed planowaną datą wykonania 
badania; 
 4) Oddawania sporządzonych dokumentacji osób objętych badaniem zgodnie z wykazem do Referatu 
Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Urzędu Gminy Oleśnica. 

 
§ 3. 

Zleceniodawca w ramach realizacji zadań zobowiązany jest do przekazywania niezbędnej dokumentacji 
dotyczącej osób skierowanych na badanie. 
 

§ 4. 
1. Miejsce wykonywania badań: 

1) Badanie zostanie przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę; 
2) Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzania badań i wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
oraz zgodnie ze standardami obowiązującymi przy wykonywaniu określonej działalności. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż biegłymi wykonującymi badania będą: 
1) Lekarz psychiatra: …; 



2) Psycholog/specjalista psychoterapii uzależnień: … . 
3. Osoby wskazane w § 3 ust. 2 zobowiązane są do współpracy w wykonywaniu badań 

i sporządzaniu wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
 

§ 5. 
1. Podstawą do wydania opinii jest otrzymanie od Zleceniodawcy imiennego wykazu osób 

wraz z załączoną dokumentacją sprawy. Dokumentacja spraw jest poufna w rozumieniu przepisów 
prawa, dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz ochrony danych osobowych. 

2. Przeprowadzenie badania i przekazanie sporządzonej opinii, o której mowa w § 1, Zleceniobiorcy winno 
nastąpić nie później niż w terminie 45 dni od daty pobrania wykazu z dokumentacją od Zleceniodawcy.  

 
§ 6. 

1. Koszt przeprowadzenia badania psychiatryczno-psychologicznego i sporządzenie jednej opinii biegłych 
ustala się w wysokości … zł brutto (słownie brutto: … złotych brutto). 

2. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty … zł brutto (słownie brutto: … złotych brutto). 
3. Cena jednostkowa określona w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy, zawiera wszelkie 

obciążenia oraz nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 
4. Płatność dokonywana będzie przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionego dokumentu księgowego, rachunku cząstkowego przedstawianego po wykonaniu zleconej 
ilości badań w trakcie trwania niniejszej umowy, przez Zleceniodawcę, na rachunek bankowy 
Zleceniobiorcy: … Bank … . 

5. Dokument księgowy, rachunek cząstkowy należy wystawić na: Gmina Oleśnica ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, NIP 911-17-77-943. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest/nie jest podatnikiem VAT czynnym. 
7. Zleceniodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, w tym za dojazd do miejsca wykonania 

badania. 
8. W sytuacji, gdy osoba podlegająca badaniu nie stawiła się w wyznaczonym terminie, wynagrodzenie 

przysługujące Zleceniobiorcy, wynosić będzie 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1. 
 

§ 7. 
W przypadku nie sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez Zleceniobiorcę, 
Zleceniobiorca przedstawi pisemną informację, dotyczącą przyczyny nie wykonania usługi. 
 

§ 8. 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy do stałego kontaktu ze Zleceniobiorcą w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy jest Paulina Gieroń. 
2. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniobiorcy do stałego kontaktu ze Zleceniodawcą, w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy jest … . 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga zmiany umowy; strony informują 

się o powyższym w formie pisemnej. 
 

§ 9. 
W ramach sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca może podejmować wszelkie 
czynności mające na celu ustalenie prawidłowości wykonania umowy, a w szczególności Zleceniodawcy 
przysługuje prawo żądania okazania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy. 
 
 

§ 10. 
Strony ustalają, że umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 23 stycznia 2017 r. do dnia 
31 grudnia 2017 r. 
 
 
 
 



§ 11. 
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w szczególności: 
1) Gdy Zleceniobiorca realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób 

sprzeczny z umową lub z nienależytą starannością; 
2) W przypadku braku środków finansowych, czego Zleceniodawca nie mógł przewidzieć 

przy zawieraniu umowy; 
3) W przypadku utraty uprawnień przez któregokolwiek ze specjalistów, niezbędnych do wydania 

opinii; 
4) W przypadku śmierci któregokolwiek ze specjalistów wskazanych w umowie. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

3. Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną: 
1) Za opóźnienie w przygotowaniu opinii, tj. naruszenie terminu wskazanego w § 5 ust. 2 umowy, 

50 zł za każdy dzień opóźnienia, 
2) Za rozwiązanie umowy z winy Zleceniobiorcy – 1.000 zł. 
Kary umowne są wymagalne w terminie 2 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających 
ich naliczenie i mogą być potrącane z wynagrodzenia Zleceniobiorcy (potrącenie umowne). 
Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania ponad wartość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 
§ 12. 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności. 
 

§ 13. 
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 14. 

1. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą 
starały się rozstrzygać polubownie.  

2. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego 
miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego. 

 
§ 15. 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa – dla Zleceniodawcy i 
jeden – dla Zleceniobiorcy. 
 
 

Zleceniodawca Zleceniobiorca 

 
                                                                                                           


