Włoszczowa, dn. 19 października 2022 r.
Znak: PCPR-RPO-3610/8- 19 /22
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego
wartość nie przekracza 130 000 zł na niżej opisany przedmiot zamówienia
Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
2. Postanowienia ogólne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia treści lub unieważnienia
niniejszego zapytania ofertowego przed terminem składania ofert. Jeżeli wprowadzone
zmiany lub uzupełniania treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert,
Zamawiający przedłuży termin składnia ofert.
3. Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego”
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla
uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.
1. Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:
85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
2. Celem zamówienia jest świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022r. w związku z trwającym
konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i są uczestnikami projektu „Świętokrzyskie
dla Ukrainy.
3. Zakres poradnictwa psychologicznego w szczególności obejmuje:
a) poradnictwo i wsparcie psychologiczne w związku z przeżywaną sytuacją
traumatyczną/kryzysową.
b) oddziaływania terapeutyczne w oparciu o bieżącą diagnozę potrzeb i przeżywanych
trudności związanych z zagrożeniem życia i zdrowia oraz z zachwianym poczuciem
bezpieczeństwa,
c) współpracę z Konsultantem ds. uchodźców w celu stworzenia indywidualnej oferty
pomocy,

d) objęcie wsparciem psychologicznym otoczenia uczestników projektu (wsparcie
bezpośrednie, wsparcie zdalne dopuszcza się po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym),
e) współdziałanie z instytucjami działającymi w celu wsparcia uchodźców,
f) w sytuacjach nasilonych objawów stresu pourazowego kierowanie do specjalisty
z obszaru zdrowia psychicznego (np. psychiatry),
g) interwencję kryzysową w nagłych sytuacjach spowodowanych działaniami wojennymi
wymagających natychmiastowego wsparcia (np. śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) opracowania kwartalnych harmonogramów poradnictwa w oparciu o bezpośredni kontakt
z uczestnikami projektu oraz z Zamawiającym i przekazania go na 10 dni przed
rozpoczęciem poradnictwa w danym kwartale, oraz aktualizowania harmonogramów na
10 dni przed planowaną zmianą, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,
b) współpracy z innymi osobami i podmiotami biorącymi udział przy realizacji projektu,
c) dostosowania realizacji usługi do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez osoby
objęte wsparciem,
d) zapewnienia kadry posiadającej uprawnienia do udzielania poradnictwa psychologicznej,
która zobowiązana będzie do:
• prowadzenia kart poradnictwa (indywidualnie dla każdego uczestnika),
• dokumentowania przeprowadzenia poradnictwa w formie zdalnej - sposób
dokumentowania przeprowadzenia poradnictwa w formie zdalnej zostanie uzgodniony
z Zamawiającym,
• prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy,
• sporządzania comiesięcznych sprawozdań z realizacji usługi,
• rzetelnego i terminowego wykonania usługi, zgodnie z przekazanym Zamawiającemu
harmonogramem,
• zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyska
w trakcie wykonywania usługi a w szczególności: nie ujawniania osobom trzecim danych
personalnych osób dla których świadczona będzie usługa, ich sytuacji rodzinnej,
materialnej i zdrowotnej, również po zakończeniu świadczenia usługi,
e) bieżącego informowania Zamawiającego o realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a także do składania, w tym zakresie, na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych
wyjaśnień,
f) przestrzegania w ramach zawartej umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania,
zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. 2019 poz. 1781) i innych przepisów
obowiązujących w tym zakresie w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu dokonania wyboru Wykonawcy na realizacją przedmiotowego
zamówienia.
5. Łączna ilość godzin poradnictwa psychologicznego do 102 godzin zegarowych, w tym:
a) 51 godzin zegarowych w 2022 roku,
b) 51 godzin zegarowych w 2023 roku.
6. Zamawiający, w związku ze specyfiką projektu, zastrzega sobie możliwość:
a) przesunięcia ilości godzin między latami,
b) zmniejszenia ilości godzin świadczenia usługi z przyczyn od niego niezależnych,
a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników projektu.

5. Kryteria oceny ofert:
5.1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nr kryt.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
1.

Cena brutto

100%

a) Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może
maksimum 100 pkt.
b)Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.

1.

uzyskać

Wzór
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
100–wskaźnik stały

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
d)Opis sposobu obliczenia ceny:
•
cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku;
•
cena podana w ofercie powinna być cena brutto tzn. powinna obejmować wszystkie
koszty wykonawcy związane z realizacja przedmiotu zamówienia, niezbędne do
prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniać wszystkie należne
podatki, obciążenia i koszty wynikające z realizacji zamówienia, jak również
ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę.
6. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 15
czerwca 2023 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu jakie musi spełniać Wykonawca i wymagane
oświadczenia, dokumenty:
1) O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
1) Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą
dedykowaną do realizacji zamówienia – świadczenia poradnictwa psychologicznego,
która jest zdolna do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych,
doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, spełniającą
łącznie co najmniej następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.,
b) posługuje się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim w stopniu komunikatywnym,
c) posiada co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu poradnictwa psychologicznego.
2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykaz powinien potwierdzać, że
osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego).
Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie możliwość żądania od
wybranego Wykonawcy, okazania oryginałów lub złożenia kopii dokumentów
potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa w pok. 114. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
Jolanta Pękala, tel. 413944993
9. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
1. Termin składania ofert upływa 26 października 2022 r.
2. Miejscem składania ofert jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10,
29-100 Włoszczowa, pokój 208 w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
3. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie podany wyżej lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie z dopiskiem „Świadczenie indywidulanego poradnictwa psychologicznego”
lub w formie skanów na adres mailowy zamowienia@pcprwloszczowa.pl
4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
5. Oferta złożona po ww. terminie nie będzie rozpatrywana,
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu do jej składania.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona stronie internetowej
zamawiającego.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
4. Pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym).
Zatwierdził:
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/ Ilona Nowak

