
Brzeszcze, dnia 30.10.2017 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: świadczenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

 

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

wykonanie usługi polegającej na świadczeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 

podopiecznych Ośrodka  i pracowników.   

1. Usługa: indywidualnego wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych będzie obejmowała 

następujące czynności: 

1.1. Pomoc bezpośrednia osobom i rodzinom w formie konsultacji, wsparcia, terapii 

indywidualnej i interwencji kryzysowej.  

1.2. Przeprowadzanie badań psychologicznych osób, wystawianie diagnozy psychologicznej 

i opinii na potrzeby orzecznictwa ds. Niepełnosprawności.  

1.3.  Pomoc bezpośrednia pracownikom socjalnym w sprawach podopiecznych: porady, 

konsultacje.  

1.4.  W uzasadnionych przypadkach, na zlecenie Dyrektora Ośrodka, udział w przeprowadzaniu 

wywiadu rodzinnego w miejscu zamieszkania podopiecznego.  

1.5.  Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.  

1.6. Uczestnictwo w superwizji. 

2. Przewidywana łączna ilość godzin zegarowych wsparcia dla uczestników projektu: 288 godzin w 

okresie XI.2017 r. – XII.2018 r. Dyżur psychologa 1 lub 2 razy w tygodniu, w wymiarze łącznym 

6 godzin tygodniowo w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka. 

3. Miejsce realizacji: pomieszczenia zapewnione przez zamawiającego na terenie gminy Brzeszcze. 

4. Przewidywany termin realizacji: od podpisania umowy do 14.12.2018r. 

5. Forma umowy: cywilno – prawna 

6. Wymagania wobec wykonawcy:  

6.1. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe -  tytuł zawodowy: psycholog; 

6.2. Doświadczenie zawodowe: min. dwu letni staż w zawodzie, 

6.3. posiadanie uprawnień (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) wiedzy   

i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,   
6.4. Preferowane:  

a)  doświadczenie w pracy z osobą i rodziną w kryzysie,  

b)  umiejętność pracy z rodziną i osobą z problemami: opiekuńczo-wychowawczymi, 

uzależnienia,   przemocy, 

c)  doświadczenie w przeprowadzaniu badań na potrzeby orzecznictwa ds. 

niepełnosprawności 

6.5. Kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i umiejętności potwierdzone stosownymi 
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dokumentami.  

6.6.Wykonawca lub osoba przez niego wskazana zapewni ciągłość realizacji usługi 

oraz nie będzie podlegała wymianie na inną osobę w trakcie realizacji zamówienia, 

z wyjątkiem sytuacji losowych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego; 

 

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 

7.1 sposobu prowadzenia wsparcia 

7.2 sporządzania dokumentacji  

 

8. Oferta ma zawierać: 

8.1 podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

8.2 czytelnie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego, 

8.3 kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz posiadane uprawnienia, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz kserokopie stosownych dokumentów 

potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

8.4 dokument potwierdzający prowadzenie działalności w przedmiocie zamówienia - jeśli 

dotyczy. 

 

9. Proponowana cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia oraz uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta. 
 

10. Kryteria oceny ofert: 

10.1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów: 
a) cena brutto za 1 godzinę zegarową usługi – waga kryterium –  80 % , 

b) doświadczenie w przedmiocie zamówienia – waga kryterium 20% 

 

10.2 Sposób obliczania ceny oferty zamawiający ustalił następująco: 
a) ofercie o najniższej cenie za 1 godzinę przyznana zostanie maksymalna ilość punktów (80), 

pozostałym zaś ofertom przyznana zostanie odpowiednia ilość punktów obliczona na 

podstawie następującego wzoru : 

 

            najniższa  cena 

ilość punktów oferty badanej = ----------------------------- x 80 

                cena w  ofercie badanej 

 

b) ofertom zawierającym doświadczenie w przedmiocie zamówienia:  

- za każdy rok stażu zawodowego  ponad wymagane minimum zostanie przyznany 1 pkt ale nie 

więcej niż łącznie 10 pkt 

- za każdy rok pracy z osobami w kryzysie, ofiarami przemocy i uzależnionymi 1 pkt ale nie 

więcej niż 8 pkt 

- za każdy rok wydawaniu opinii na potrzeby orzecznictwa ds. niepełnosprawności 1 pkt ale nie 

więcej niż 2 pkt 

 Suma punktów za doświadczenie nie może przekroczyć 20 punktów. 

 

10.3 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 07.11.2017 r. do godz. 15:00. 
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Uwagi końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego  w 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 warunków udziału w 
postępowaniu tj. nie wykażą wymaganego wykształcenia i stażu zawodowego.  

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. 

 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

(-) mgr Elżbieta Krzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że: 

 

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

o udzielenie zamówienia, oświadczenie dotyczy również wyrażenia zgody na opublikowanie 

danych osobowych (imienia, nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) oferenta wybranego 

do realizacji zamówienia,  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka. 

 

2. Posiadam niezbędne uprawnienia (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), 

wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia/dysponuję 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*. 

 

3. Prowadzę/ nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia*. 

 
4. Aktualnie nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne. 

 

5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia poświadczam 

załączonym do oferty ............................................................................................................... . 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

         data i czytelny podpis składającego oświadczenie  

 

 

 

 

                                                 
1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2016 r., poz. 922 ze zmianami) 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe 

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

Przedmiot zamówienia: świadczenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

 

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

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

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

Dane osoby proponowanej do realizacji zamówienia............................................................................ 

Wykształcenie oferenta/osoby proponowanej do realizacji zamówienia: ………………………… 

 kierunek: ………………………………. 

Opis doświadczenia w realizacji zadań związanych z przedmiotem zamówienia (z podaniem 

miejsca, okresu realizacji zadania) osoby proponowanej do realizacji zamówienia: 

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

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

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

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

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

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

Usługa Cena netto* tj.: 

bez podatku od 

towarów i usług - 

VAT za 1 godzinę 

zegarową 

 Stawka VAT* Cena brutto za 1 

godzinę zegarową 

świadczenie indywidualnego 

wsparcia psychologicznego dla 

podopiecznych Ośrodka 

 

 

  

* dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT 

 
……………………………………………………… 

data i czytelny podpis oferenta  

 

 


