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ZAPYTANIE OFERTOWE 

w przedmiocie współpracy  

przy organizacji Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w 2020 

oraz 2021 roku 

 

 

Działając w imieniu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z siedzibą w 

Warszawie, ul. Schroegera 82/126, 01-828 Warszawa, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe złożone 

zostały w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047969, REGON 000811483 (dalej 

także: Towarzystwo), jako jego Zarząd Główny, zwracamy się z zapytaniem ofertowym w 

przedmiocie współpracy przy organizacji Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego w 2020 oraz 2021 roku (dalej także: Szkoła), zgodnie z przedstawioną poniżej 

specyfikacją: 

 

Przedmiot Umowy: Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja Podyplomowej 

Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w 2020 oraz 2021 roku, jak również 

zapewnienie kompleksowej obsługi w czasie jej trwania. Szczegółowy zakres wzajemnych 

praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w 

tym zakresie określa umowa. 

 



Postanowienia wstępne: Organizator oświadcza, iż spełnił wszelkie formalności oraz 

uzyskał wszelkie zezwolenia niezbędne do zorganizowania Szkoły oraz, że jest uprawniony 

do zawierania umów z osobami trzecimi oraz podejmowania wszelkich innych niezbędnych 

czynności prawnych i faktycznych związanych z organizacją Szkoły. Szczegółowy zakres 

wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a Polskim Towarzystwem 

Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 

 

Zobowiązania organizatora o charakterze ogólnym: Organizator zobowiązuje się działać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz 

dobrymi obyczajami, a nadto zobowiązuje się działać z najwyższą starannością, przy 

uwzględnieniu charakteru i zakresu działalności Towarzystwa oraz zwyczajów powszechnie 

uznanych, z zachowaniem całkowitej lojalności i troski o interesy materialne i niematerialne 

Towarzystwa, wykorzystując przy tym w pełni swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności. 

Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a Polskim 

Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 

 

Zobowiązania dalsze: Organizator zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki 

techniczne i lokalowe celem odbycia Szkoły, przeprowadzić akcję promocyjno – 

informacyjną, przeprowadzić pełną rejestrację oraz obsługę uczestników Szkoły, 

przeprowadzić pełną akcję informacyjną oraz obsługę Wykładowców, przeprowadzić 

oprawę wizualną Szkoły, zapewnić obsługę techniczną Szkoły, zorganizować imprezy 

towarzyszące Szkole, zaplanować, zorganizować oraz przeprowadzić akcję pozyskiwania 

sponsorów Szkoły, przekazywać Towarzystwu pisemne raporty z przebiegu realizacji 

przygotowań do Szkoły, dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych 

zmierzających do wykonania umowy w imieniu własnym, na własny rachunek i na własną 

odpowiedzialność. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy 

Organizatorem a Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 

 

Koszty: Organizator zobowiązuje się ponosić koszty organizacji Szkoły do czasu uzyskania 

wpływów w postaci opłat od uczestników Szkoły oraz firm wspierających Szkołę. 



Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a Polskim 

Towarzystwem Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 

 

Współpraca z Towarzystwem: Organizator zobowiązany jest do przedstawiania w formie 

elektronicznej lub pisemnej do akceptacji Towarzystwa wszystkich wykonawców, 

podwykonawców, zleceniobiorców, hotele oraz wszelkie inne podmioty, którym zleci 

wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych z wykonaniem umowy oraz 

przedstawiania na pisemne żądanie Towarzystwa wszystkich dokumentów księgowych, w 

szczególności rachunków oraz faktur, związanych z organizacją Szkoły. Szczegółowy zakres 

wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a Polskim Towarzystwem 

Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 

 

Regulamin: Organizator zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu Podyplomowej 

Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 

 

Rozliczenie Szkoły: Rozliczenie Szkoły nastąpi w formie ryczałtowej. Szczegółowy zakres 

wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Organizatorem a Polskim Towarzystwem 

Pediatrycznym w tym zakresie określa umowa. 

 

Termin zgłaszania ofert: Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 31 maja 2019 roku. 

 

Zastrzeżenia: Polskie Towarzystwo Pediatryczne zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

dalszych regulacji umownych w zakresie niniejszego przedmiotu zapytania ofertowego. 

 

        Zarząd Główny 

Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
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