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Łosice, 17.04.2013 r. 
 
Znak sprawy: OPS.EFS.3410-04/13 

Zapytanie ofertowe 
 

1. Zamawiający 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Piłsudskiego 6 
08-200 Łosice 
Tel./fax 83 357-37-47 
www.mgops.losice.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem 
o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku 
z obowiązującymi „zasadami konkurencyjności”, ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem 
częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt.8 niniejszej 
ustawy. 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego 
projektu „Społeczność aktywna”.  
 
3. Przedmiot zapytania ofertowego 
 
Kod CPV: 85121270-6: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań 
z psychologiem dla 12 uczestników projektu „Społeczność aktywna” w postaci: 
 

1. Indywidualne spotkanie z psychologiem (2 godz./osobę): 
- przeprowadzenie diagnozy osobowości oraz analiza sytuacji życiowej uczestnika 
 

2. Grupowe warsztaty z psychologiem – trening kompetencji i umiejętności społecznych 
(5 spotkań po 8 godz.). Program  powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: 

  - nabywanie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości 
- budowanie poczucia własnej wartości 
- zasady komunikacji interpersonalnej 
- budowanie pozytywnego obrazu siebie 
 - zagadnienia związane z dbałością o kulturę osobistą 
- pojęcie konfliktu oraz poznanie sposobów jego rozwiązywania 
- asertywność w relacjach interpersonalnych (reagowanie na krytykę i zastrzeżenia 
- umiejętność odmawiania, wydawania poleceń, stawianie granic i egzekwowanie 
wymagań, umiejętność wyrażania opinii) 
- radzenie sobie z własnymi emocjami 

 

http://www.mgops.losice.pl/
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Ilość godzin: łącznie 64 godzin (1 godzina = 45 min) 
Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie 
Okres trwania usługi: maj 2013 – lipiec 2013 
 
4. Informacje ogólne 
a. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie: 

 - osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 
- osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem wykonania przez nie zadań 
osobiście wynikających z zawartej umowy osobiście 

b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby: 
- których wymiar zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie 
przekracza 240 godzin miesięcznie 
- nie są zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL na podstawie stosunku 
pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie 

c. Zajęcia realizowane będą na terenie miasta Łosice. Salę na zajęcia zapewnia Zamawiający. 
d. Oferent w ramach indywidualnych spotkań zobowiązany będzie przygotować dla każdego 
uczestnika narzędzia badawcze do przeprowadzenia diagnozy. 
e. Oferent w ramach grupowych warsztatów psychologicznych zobowiązany będzie przygotować 
dla każdego uczestnika materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszego 
zadania.  
f. Wszystkie dokumenty o których mowa w pkt. d i e będą oznaczone logotypami POKL zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów w ramach POKL. 
g. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć, list obecności oraz wystawi 
zaświadczenia dla każdego uczestnika z przeprowadzonych warsztatów psychologicznych, 
dokumenty mają być oznaczone logotypami POKL. 
h. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy program pracy z uczestnikami oraz 
komplet materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji usługi.  
i. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedna ofertę. 
j. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia dla prowadzącego 
indywidualne i grupowe spotkania psychologiczne oraz nie zapewnia stanowiska pracy z dostępem 
do komputera i Internetu. 
k. Indywidualne i grupowe spotkania psychologiczne mogą być organizowane od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 wg harmonogramu sporządzonego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, iż miedzy zajęciami grupowymi należy uwzględnić 
2 przerwy kawowe po 15 min. oraz przerwę obiadową 30 min w godzinach uzgodnionych 
z Zamawiającym.  
l. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni liczone od upływu terminu składania ofert. 
ł. Płatność za realizację usługi nastąpi po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru wykonanej 
usługi, wystawieniu rachunku oraz przedłożeniu ewidencji godzin i zadań. Zleceniodawca 
zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności w razie opóźnień związanych 
z przekazaniem środków finansowych przez MJWPU.  
 
5. Wymagania stawiane oferentom 
Zamawiający wymaga, aby osoby świadczące usługę posiadały następujące kwalifikacje 
i doświadczenie: 
a. Wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia).  
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b. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w zakresie podnoszenia 
kompetencji i umiejętności społecznych. 

 
6. Sposób przygotowania oferty 
a. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym 
pismem ręcznym zgodnie z dołączonymi załącznikami do niniejszego zaproszenia. Oferty nie 
czytelne zostaną odrzucone.  
b. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie 
zawodowe (referencje, opinie, inne). 
c. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie z podaniem danych adresowych oferenta 
i adnotacją ”Zapytanie ofertowe – indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem”. 
d. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Oferenta.  
 
7. Ocena oferty 
a. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap – ocena formalna i II etap – ocena merytoryczna. 

b. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające 

z treści zapytania ofertowego. 

c. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli: 

 - oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu 

 - oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego 

d. Kryteria oceny  

W drugim etapie oferty są oceniane pod względem ceny. Z Oferentem, który przedłożył 

najatrakcyjniejszą ofertę, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cenowe. Jeżeli 

zostaną złożone oferty zawierające tę samą cenę, wówczas Zamawiający przeprowadzi 

dodatkowy etap postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej z oferentami. 

e. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo po zamknięciu postępowania bez 

dokonania wyboru powiadamia oferentów o  jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez 

dokonania wyboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.mgops.losice.pl 

g. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie do 7 dni od wezwania do 

podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, Organizator może zawrzeć umowę z oferentem, 

którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania 

z ofertą. 

 Informacja o wynikach postępowania zostanie ogłoszona po wyborze najkorzystniejszej 

oferty na stronie internetowej Ośrodka www.mgops.losice.pl . 

8. Termin i miejsce składania ofert 
Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć lub przesłać ofertę na adres: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 6 

08-200 Łosice 

w terminie do 25.04.2013 do godz. 15.00. Nie dopuszcza się składania ofert faksem i drogą 

elektroniczną. 

http://www.mgops.losice.pl/
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9. Informacje dodatkowe 
a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- odwołania postępowania, unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny 

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty 

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, zmiana terminów będzie ustalona 

z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza 

- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania 

- żądania oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczanie 

Zawodowe 

b. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Jarosław Pietruszewski – koordynator 

projektu, tel. (83) 357-37-47 wew. 25. 

 
Załączniki: 
1. załącznik nr 1 – Wzór CV 
2. załącznik nr 2 – Oświadczenie o niekaralności 
3. załącznik nr 2 – Oferta 

 


