FORMULARZ OFERTY
w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 04.02.2019r.
Fundacja Centrum Integracji Społecznej realizując w partnerstwie z Fundacją Pozytywne Inicjatywy, projekt nr
RPPM.06.01.01-22-0003/16 pn. „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim
AKTYWATOR” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja
społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla 40 uczestników projektu przez psychologa zgodnie
z zadaniami w projekcie.
A. Zadanie 1. Poz. 2 zajęcia indywidualne z psychologiem (2h)+ opracowanie Indywidualnej Ścieżki
Rozwoju (2h) na uczestnika (40os.x2hx2h=160h)
B. Zadanie 1. Poz. 3 zajęcia grupowe z psychologiem (6 grup x śr. 40 godzin)=240h
CPV 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
2. Dodatkowe informacje (doprecyzowanie opisu zamówienia):
Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, bierne
zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.
Przeprowadzenie wyżej wymienionych zajęć ma za zadanie wsparcie uczestników i odbywa się
z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest rozwijanie cech
pożądanych na rynku pracy: wiary we własne możliwości, odkrywanie i rozwijanie potencjału, samodyscyplina,
organizacja czasu, motywacja i inne.
Poradnictwo psychologiczne będzie polegać na wsparciu uczestników w pracy nad indywidualnymi
problemami oraz w zakresie określenia ścieżki reintegracji uczestników.
W ramach zajęć indywidualnych (A) powstanie Indywidualna Ścieżka Reintegracji dla każdego uczestnika
poprzez określenie problemów, wyznaczenie celów, dobór odpowiednich rozwiązań, a następnie ich wdrożenie.
IŚR powstanie przy współpracy Doradcy Zawodowego, Psychologa oraz Pracownika Socjalnego W ramach
zadania będzie realizowane wsparcie psychologiczne zgodne z zapotrzebowaniem uczestnika. Psycholog będzie
pracował nad indywidualnymi problemami uczestnika oraz potrzebami w zakresie grupowych warsztatów.
W ramach zajęć grupowych z psychologiem (B) uczestnicy skorzystają z warsztatów, które będą służyć
odkrywaniu wiary we własne możliwości, kształtowaniu umiejętności psychospołecznych wspierających
nabywanie i podtrzymywanie cech i nawyków pożądanych na rynku pracy takich jak samodyscyplina,
obowiązkowość, dobra organizacja czasu.
Psycholog ma za zadanie skrupulatnie opracować i przygotować materiały szkoleniowe oraz przekazać je
każdemu Uczestnikowi Projektu; z zastosowaniem formatu wizualizacji właściwej dla projektów w ramach
działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2014-2020. Ponadto, zgodną z wymogami projektowymi realizację przedmiotu umowy,
w tym prowadzenia dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów szkoleniowych, prowadzenia list
obecności, przygotowania zestawienia wyników testów wiedzy, prowadzenie dzienników zajęć, przedstawiania
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Zamawiającemu programów nauczania i potwierdzeń odbioru przez Uczestników materiałów dydaktycznych,
z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących
indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia;
niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku, który
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
Zajęcia z psychologiem powinny być zakończone wystawieniem opinii psychologa potwierdzającej nabycie
kompetencji przez uczestników projektu.

3. Miejsce i termin realizacji zamówieni:
Puck, Luty 2019 – Czerwiec 2019 (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne
w porozumieniu z zamawiającym).
4. Kryteria formalne i jakościowe zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia. Doświadczenie w zakresie dotychczasowego prowadzenia poradnictwa
psychologicznego, należy zamieścić w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania.
Niezbędne warunki ubiegania się o wykonanie zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego:
1. Posiadanie co najmniej 24-miesięcznego stażu pracy na stanowisku psychologa oraz ukończone studia
magisterskie na kierunku : psychologia (spełnienie wymagań poprzez załączenie kopii dokumentów
potwierdzających staż pracy, kopii dyplomu ukończenia odpowiednich studiów),
2. Ukończenie szkolenia/szkoleń z zakresu poradnictwa psychologicznego potwierdzone odpowiednimi
dokumentami; (spełnienie wymagań poprzez załączenie kopii dokumentu poświadczającego
ukończenie szkolenia/szkoleń).
3. Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej (CV, referencje)
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o cenę 100%, pod warunkiem spełnienia
kryteriów
formalnych
i
dostarczenia
wymaganych
dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z usług innych oferentów, przedstawiających
porównywalne oferty, w przypadku niemożności wykonania zamówienia/zlecenia w pożądanym przez
Zamawiającego terminie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Dokumenty i informacje wymagane od Wykonawcy:
- Oświadczenie: Jednocześnie, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuje
się dostarczyć niezbędne wymagane dokumenty będące potwierdzeniem złożonego oświadczenia
o spełnianiu wymagań formalnych i jakościowych.

6. Osoba uprawniona do kontaktu:
Anna Pecz,a.pecz@pozytywneinicjatywy.pl, Tel. Kom. +48 538 237 191
7. Ofertę należy przekazać w terminie do (dzień, godzina):
Do 12.02.2019 r. do godz. 12:00
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8. Ofertę można:
a) dostarczyć osobiście na adres: 84 – 100 Puck, ul. Szystowskiego 10
b) przesłać pocztą na adres: 84 – 100 Puck, ul. Szystowskiego 10
c) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: a.pecz@pozytywneinicjatywy.pl
Oferty, które dotrą po terminie wskazanym w punkcie 7 nie
Niniejsze
zapytanie
ofertowe
nie
stanowi
zobowiązania
do

będą rozpatrywane.
zawarcia
umowy.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku z dnia 04.02.2019r. dla kodu CPV 85121270-6
……………………………………
miejscowość, data
FORMULARZ OFERTOWY
Imię i nazwisko Wykonawcy ………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………
W odpowiedzi na rozeznania rynku z dnia 04.02.2019r.
dotyczące przeprowadzenia poradnictwa
psychologicznego dla uczestników projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim
- AKTYWATOR” przez psychologa zgodnie z zadaniami w projekcie o wspólnym kodzie CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne, oświadczam:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie
1. Oferuję realizację zamówienia za cenę brutto brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć (cena brutto z wszelkimi
narzutami):
Cena oferty brutto
Oferowana ilość
brutto za 1 h zajęć
Wartość brutto brutto
godzin
Nazwa zadania
(brutto z narzutami
ogółem (ilość h * cena za 1
prowadzenia
pracodawcy
i
h)
zajęć
pracownika)

A

B

1.2. zajęcia indywidualne
z psychologiem (2h)+
_______,__ zł
opracowanie
Indywidualnej
Ścieżki
Rozwoju
(2h)
na
uczestnika
Słownie:
(40os.x2hx2h=160h)

1.3. zajęcia grupowe z _______,__ zł
psychologiem (6 grup x
Słownie:
śr. 40 godzin)

_______,__ zł
160 h
Słownie:

_______,__ zł
240 h

Słownie:

Na w/w cenę brutto brutto za 1 godzinę składa się koszt całkowity wykonania prac/zlecenia.
2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie ………….. 2019 do ……..….. 2019
roku zgodnie z harmonogramem przedstawianym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią formularza rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte.
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2. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym- rozeznanie
rynku.
3. Cena brutto brutto oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe
i ubezpieczeniowe (narzuty na wynagrodzenie) leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem
umowy, w tym również umowy cywilnoprawnej).
4. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w tym, w przypadku stosownej umowy
w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin
miesięcznie.
6. Zobowiązuję się do nie powierzania wykonania umowy osobom trzecim/ nie zlecania wykonania umowy
innemu podmiotowi.
7. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie,
załącznikach są zgodne z prawdą.

……………………………………
Podpis osoby składającej ofertę
UWAGA: Do oferty należy dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
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Załącznik nr 2 do rozeznania rynku z dnia 04.02.2019r. dla kodu CPV 85121270-6

……………………………………………
miejscowość, data
Imię i nazwisko Wykonawcy ………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………., reprezentując firmę
.…………………………………………………………………………………. oświadczam, że nie jestem*
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;

…………………………
miejscowość, data

…………………………
własnoręczny podpis
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Załącznik nr 3 do rozeznania rynku z dnia 04.02.2019r. dla kodu CPV 85121270-6
……………………………………………
miejscowość, data
Imię i nazwisko Wykonawcy ………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………………………… wyrażam
zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowymrozeznaniem rynku dotyczącym przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu
przez psychologa zgodnie z zadaniami w projekcie, o wspólnym kodzie CPV 85121270-6 - Usługi
psychiatryczne lub psychologiczne w ramach projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej
w powiecie puckim - AKTYWATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,
Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm. i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 ).
……………………….
miejscowość, data

………………………
własnoręczny podpis
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Załącznik nr 4 do rozeznania rynku z dnia 04.02.2019r. dla kodu CPV 85121270-6
……………………………………………
miejscowość, data
Imię i nazwisko Wykonawcy ………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………
DOŚWIADCZENIE
W
ZAKRESIE
OFEROWANYCH
USŁUG
PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
WYKAZ ILOŚCI GODZIN PRZEPROWADZONYCH OSOBIŚCIE PORAD PSYCHOLOGICZNYCH

Lp.

Zakres / nazwa zajęć

Ilość osób biorących
udział
w ilość godzin
poradnictwie

okres
realizacji
zadania

1
2
3
4
5
6
7
8
…
Razem
* Należy dodać tyle wierszy, ile jest konieczne, oraz zsumować ilość godzin poradnictwa na koniec wykazu

……………………………………
Podpis osoby składającej ofertę

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

