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FORMULARZ CENOWY 
(informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys 

wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne) 
 

I. Nazwa zadania : Diagnoza 

Czynności j.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa  
netto [zł] 

Podatek 
VAT [%] 

Cena 
jednostkowa  

brutto [zł] 

Wartość 
brutto 

[zł] 

Zabezpieczenie i delegowanie 
zawodów medycznych do diagnoz 
organizowanych przez WSCEiT   
około 10 diagnoz miesięcznie       
po 3 h na  każdą diagnozę 

h 
(pełna 

godzina) 
420     

Przeprowadzenie diagnoz, 
koordynacja zadań, nadzór 
merytoryczny i naukowy  
 – 56 dni 250 diagnoz po 5 h 

h 
(pełna 

godzina) 
1 250     

Wykorzystanie testów w tym                
IDS-P, IDS-2, KORP, KOLD, Bateria 
Metod Diagnozy Przyczyn 
Niepowodzeń Szkolnych. 

Kompletny 
test 

250     

Arkusze i zeszyty do testów oraz 
wymagane licencje (niestety każdy 
specjalista musi mieć 
indywidualnie wykupioną) 

Kompletna 
diagnoza 

250     

Przygotowywanie, prowadzenie 
warsztatów, szkoleń, wykładów i 
mentoringu w wymiarze po 4h 
(łącznie 8h) dla rodzin i 
specjalistów – dwa razy w miesiącu 
– 28 dni 

h 
(pełna 

godzina) 
224     

Razem cena za zadanie  

 
Przyjęte ilości są orientacyjne i służą tylko do porównania ofert. W trakcie realizacji zadania ilości 
mogą ulec zmianie przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych  powyżej. 
 

II. Nazwa zadania: Terapia dla dzieci z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi  oraz ich 
rodzin 

Czynności Ilość 
[h – pełnie 
godziny] 

Cena 
jednostkowa  

netto [zł] 

Podatek 
VAT [%] 

Cena 
jednostkowa  

brutto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

Obejmuje kwalifikację, przygotowanie 
organizację i przeprowadzenie  pełnego 
procesu terapii dla uczestników zgodnie 
ze wskazaniami zawartymi w 
przeprowadzonej wcześniej  diagnozie. 
Dobór specjalistów oraz ilość godzin dla 
poszczególnych zadań rehabilitacyjnych 
zostanie ustalony indywidualnie dla 
każdego dziecka  zgodnie z  zaleceniami 

9450       
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zawartymi w diagnozie. 
 Koszt obejmuje : wynagrodzenia 
specjalistów przeprowadzających  
terapię tj. umowa zlecenie lub umowa 
B2B, materiały terapeutyczne , 
dydaktyczne i medyczne, koordynację i 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
terapii. 
Turnusy: 
1miesięczny 45h terapii /1 dziecko 
Maksymalnie turnus do 2 miesięczny do 
90h/1 dziecko 
Turnus od 21 do 27 dzieci 
Założono od 5 do 10 turnusów rocznie 

 
Przyjęte ilości są orientacyjne i służą tylko do porównania ofert. W trakcie realizacji zadania ilości 
mogą ulec zmianie przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych  powyżej. 
 

III. Nazwa zadania: Nadzór naukowy, mentoring, ewaluacje. 

Czynność j.m. Cena 
jednostkowa  

netto [zł] 

Podatek 
VAT 
[%] 

Cena 
jednostkowa  

brutto [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

Wykonanie monitoringu i 
koordynację wszystkich procesów 
(tych w DWD i poza DWD), narady 
stałe 2x/m-c, kompleksowa 
ewaluacja, monitorowanie efektów i 
przygotowania PDW 
2 OSOBY 

12 miesięcy     

Nadzór naukowy i merytoryczny nad 
całym projektem - zlecenia z 
naukowcami 
2 NAUKOWACÓW 

12 miesięcy     

Opracowanie wniosków i raportów, 
podsumowania, ewaluacja 

1 komplet     

Razem cena za zadanie  
 

IV. Przewidywana kalkulacja kosztów razem 

Lp. Nazwa zadania Wartość brutto [zł] 

I Diagnoza  

II Terapia dla dzieci z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi  
oraz ich rodzin 

 

III Nadzór naukowy, mentoring, ewaluacje  

Razem cena za całość zadania  

 
 
 

V. Dodatkowe uwagi do kosztorysu 
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pieczęć Podmiotu składającego ofertę 

data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela 

Podmiotu składającego ofertę 

 


