
Brzeszcze, dn. 21.12.2016 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: ops@brzeszcze.pl 
 

Zapytanie ofertowe  

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. Euro 

 

 

 Przedmiot zamówienia: usługa  polegająca na prowadzeniu psychoterapii dla osób i rodzin, w tym 

osób dotkniętych przemocą w 2017r., w formie umowy cywilno – prawnej. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu psychoterapii dla osób i rodzin, w tym osób dotkniętych 

przemocą w 2017r. 

 

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6, oraz w 

szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania pacjenta (na terenie Gminy Brzeszcze). 

 

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 15.12.2017r. 

 

Przewidywana łączna liczba godzin usługi: 210 

 

Usługa będzie świadczona cyklicznie, w wyznaczony dzień tygodnia po 5 godzin dziennie, 4 razy w 

miesiącu. 

Przerwa wakacyjna w realizacji usługi - do uzgodnienia. 

 

Wymagania: 

Ukończone studia wyższe w zakresie psychologii. 

Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami lub 

certyfikatami. 

Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia psychoterapii. 

Posiadanie możliwości samodzielnego dojazdu do pacjenta. 

 

Oferta ma zawierać: 

- podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 1, 

- czytelnie wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 2 ( z opisem doświadczenia w przedmiocie 

zamówienia i  przedstawieniem wykształcenia i posiadanych kwalifikacji).  

- cenę netto + obowiązującą stawkę VAT i cenę brutto za 1 godzinę zegarową, za którą wykonawca zrealizuje 

zamówienie, 

 

Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymagań w celu podpisania umowy. 

 

Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia. 

 

Kryteria wyboru ofert: 

1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów: 

a) cena brutto za 1 godzinę – waga kryterium –  90 % , 

b) doświadczenie w przedmiocie zamówienia – waga kryterium -10% 

2. Sposób obliczania punktacji oferty zamawiający ustalił następująco  : 

a) ofercie o najniższej  cenie za 1 godzinę przyznana zostanie maksymalna ilość punktów (90), 

pozostałym zaś ofertom przyznana zostanie odpowiednia  

ilość punktów obliczona na podstawie następującego wzoru : 
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            najniższa  cena 

ilość punktów oferty badanej = ----------------------------- x 90 

                cena w  ofercie badanej 

 

b) ofertom zawierającym minimum 3-letnie doświadczenie w przedmiocie zamówienia zostanie 

przyznanych 5 pkt , za każdy kolejny rok 1 pkt jednak nie więcej niż 5 pkt. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z 

oceny kryteriów wymienionych powyżej. 

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6  

(pokój nr 4,  II piętro) bądź na adres e-mail ops@brzeszcze.pl, do dnia 30.12.2016r. do godz. 12:00. 

 

Uwagi końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego przypadku zaistnienia 

okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego, a 

także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty szczególnie, gdy najkorzystniejsza oferta 

przekroczy wartość środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.   

2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 

przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej.  

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań określonych w 

zapytaniu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych 
przez Oferentów  informacji.  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 

wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z 

prawdą.  

6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali 
wykluczeni z postępowania.  

8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.  

10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację 

przedmiotu niniejszego zamówienia.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie przebiegu i sposobu realizacji 

zamówienia oraz sporządzania dokumentacji wymaganej w trakcie realizacji zamówienia. 

 

 

Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

(-) mgr Helena Kowal 
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Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
1
  w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 
2. Oświadczam, że posiadam wyższe wykształcenie w zakresie psychologii oraz posiadam kwalifikacje, 

wiedzę, doświadczenie  i umiejętności umożliwiające prawidłowe świadczenie usług w zakresie 

prowadzenia psychoterapii poświadczone odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami oraz 

spełniam inne wymagania przedstawione w zaproszeniu do złożenia oferty niezbędne do należytego 

wykonania usługi. 

 

 

Data…………………..       Podpis ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U z 2016r. po.677) 



Załącznik nr 2 

 

 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe 

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, u125l. Mickiewicza 6 

 

Przedmiot zamówienia: usługa  polegająca na prowadzeniu psychoterapii dla osób i rodzin, w tym osób 

dotkniętych przemocą w 2017r. 

 

 

Dane oferenta: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Wykształcenie i kwalifikacje oferenta: ……………………………………………………. 

............................................................................................................................................ 

Opis doświadczenia w przedmiocie zamówienia (z podaniem miejsca i okresu realizacji):  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Proponowana cena netto za 1 godzinę usługi .............................zł, stawka VAT………….  

(dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT) 

 

 

Proponowana cena brutto za 1 godzinę usługi ......................................................zł 

 

 

 

 

Data..........................      Podpis oferenta............................... 

 
 


