Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego
nr 7/PWPP/2022
……………………………………………
miejscowość, data
………………………………….
(Nazwa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
Ja niżej podpisany(a),
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(Imię, nazwisko, adres)
w związku z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego i rodzinnego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych (rodziców / opiekunów, nauczycieli, wychowawców i specjalistów) na rzecz realizacji zadania pn. „Program
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji
i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r., Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2021 r., Działanie nr 4.
oświadczam, że
a) Posiadam wykształcenie z zakresu psychologii
b) Posiadam dodatkowe kwalifikacje podnoszące jakość pracy z pacjentem (minimum jeden kurs, szkolenie,
warsztat, studia podyplomowe), np. z zakresu socjoterapii, psychoterapii, profilaktyki, terapia schematu,
terapii skoncentrowanej na pacjencie, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, emocjach, mediacji, pracy z
konfliktem, komunikacji, coachingu lub inne równoważne.
c) Posiadam co najmniej 100 godzin udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu pomocy psychologicznej
dla dzieci i młodzieży i/lub dorosłych w ciągu ostatniego roku (np. praca w szkole, poradni, placówkach
terapeutycznych, szpitalu, w ośrodkach wsparcia psychologicznego, interwencji kryzysowej, centrach
terapeutycznych bądź prowadzona własna działalność gospodarcza o profilu pomocy psychologicznej dla
osób dorosłych i/lub dzieci i młodzieży.)
d) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
e) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia;
f) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
g) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

……………………………………
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