
Charsznica, dnia 18.02.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY: Numer CPV 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Zadanie:

W  związku  z  realizacją  przez  Gminę  Charsznica  projektu  pt.:  „Uwierz  w  siebie” 
w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji  przez 
ośrodki  pomocy  społecznej,  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego zwracam się  z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na 
wykonanie następującego zadania: 

Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego:

• Zajęć „Praca z rodziną”,

• Organizacji treningów:

- integracji emocjonalnej,

- kompetencji rodzicielskich,

- kompetencji partnerskich,

dla  BO (beneficjentów ostatecznych), z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne, 

BO uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej oraz społeczności lokalnej.

Szczegółowy opis zadania: 

1. Zajęcia  „Praca  z  rodziną”  –  terapia  rodzinna  lub/i  indywidualne/grupowe 

spotkania  z  psychologiem polegające na udzielaniu  wsparcia  w sytuacjach 

problemowych.

Organizacja  treningów:  integracji  emocjonalnej  (poznanie  swoich  emocji, 

możliwości,  ograniczeń);  kompetencji  rodzicielskich  (poprawa  relacji 

z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia bycia dobrym rodzicem); kompetencji 

partnerskich (poprawa relacji partnerskich w zakresie komunikacji, wspólnego 

rozwiązywania problemów).

2.  Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji 

potwierdzającej realizację przedmiotu zamówienia (oznaczonej zgonie 



z wytycznymi  oznaczania projektów PKOL ) oraz dostarczanie ich do biura 

projektu

3. Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  wytycznymi  programowymi 

i Instytucji  Wdrażającej a także do podejmowania wszelkich działań  zgodnie 

z najlepszą  wiedzą  i  z  zachowaniem  należytej  staranności,  pozwalającej 

osiągnąć założone cele i rezultaty projektu.

Wymagania odno śnie sposobu pracy:

Wykonawca  będzie  świadczył  usługi  w  ilości  minimum  8  godzin  miesięcznie  (2 

spotkania  po  4  godziny),  we  wskazanych  przez  zamawiającego  dniach  tygodnia. 

Usługi  będą  świadczone  osobiście  w  Charsznicy  w  pomieszczeniu  wskazanym 

i przygotowanym przez zamawiającego.

Wymagania dotycz ące kwalifikacji osób świadcz ących usług ę poradnictwa 

psychologicznego: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2.  Posiadanie  minimum  3-letniego  doświadczenia  w  świadczeniu  usług 

psychologicznych,  w  tym  uczestnictwo  w  minimum  jednym  projekcie 

współfinansowanym ze środków UE.

Wykonawca powinien udokumentować posiadanie uprawnień, doświadczenia i 

wiedzy.

Termin realizacji zadania:    

Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. 

Miejsce realizacji zadania:   

Budynek Wielofunkcyjny, Charsznica ul. Kolejowa 22, 32 – 250 Charsznica 

Kryteria wyboru oferty: 

1. Cena brutto za wykonanie zamówienia 

Zamawiaj ący  dokona  wyboru  oferty  Wykonawcy,  w  oparciu  o  nast ępujące 

wytyczne :



L.p. Kryterium Liczba punktów (waga)

1.
Cena brutto za wykonanie zamówienia 100 

Razem 100

W  ramach  kryterium  „1  –  Cena  brutto  za  wykonanie  zamówienia”  Wykonawcy 

zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100  pkt, przy czym do porównania cen 

zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszej 

usługi. Punktacja w ramach tego kryterium będzie przyznawana według poniższego 

wzoru: 

cena brutto oferty minimalnej

P1 = ---------------------------------------------   x  100 pkt.

cena brutto oferty badanej 

HARMONOGRAM REALIZACJI – WG WSKAZA Ń ZAMAWIAJ ĄCEGO

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:   

1) Formularz ofertowy (zał. 1) 

2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do realizacji 

przedmiotu zamówienia - kserokopia

3) Wykaz osób  wykonujących  zamówienie  wraz  z  posiadanymi  kwalifikacjami 

i doświadczeniem (zał. 2)

4) Wykaz  przeprowadzonych  usług  o  charakterze   odpowiadającym 

przedmiotowi  zamówienia  w 3  ostatnich latach w tym minimum jednego w 

zakresie projektów współfinansowanych ze środków europejskich (zał. 3)

Oferty prosz ę przysyła ć do dnia 25.02.2014 r. do godziny 10:00

- drogą elektroniczną na adres: gops@charsznica.pl

- osobiście – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 20, 32 – 250 

Charsznica, pok. 26

- drogą pocztową na w/w adres.



Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowi ązania do zawarcia umowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości

proszę o kontakt: 

w sprawach merytorycznych Patrycja Ogonowska

Koordynator projektu „Uwierz w siebie”

Tel. (41) 383 60 03

Adres e-mail: gops@charsznica.pl

W sprawach proceduralnych 

Szczepan Podlach

Tel. 604 623 980


