
Bytów, dnia 12.02. 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018/PB

Fundacja  Rozwoju  Lokalnego  „Parasol”,77-100  Bytów,  ul.  Zamkowa  2
wpisanym  do  Rejestru  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego
przez  Sąd  Rejonowy  w  Gdańsku  pod  nr  KRS  0000240760,  NIP
8421672965, REGON 220107727, zwane dalej Zamawiającym,

zaprasza do złożenia ofert

dla stanowisko psychologa w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-
zawodowa  osób  niepełnosprawnych  z  gmin  powiatu  bytowskiego
charakteryzujących  się  ponadprzeciętnym  wykluczeniem
społecznym”  (RPPM.06.01.02-22-0081/16-00).  Projekt  realizowany  w
ramach  umowy  zawartej  
z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Pomorskiego  w  Gdańsku
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP na lata 2014-
2020,  zgodnie  z  warunkami  przedstawionymi  w  niniejszym  zapytaniu.

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

Niniejsze  zapytanie  ofertowe  jest  umieszczone:  na  tablicy  ogłoszeń  w
biurze  Zamawiającego  Fundacji  Rozwoju  Lokalnego  „Parasol”,  77-100
Bytów,  ul.  Podzamcze  34,  na  stronie  internetowej  Zamawiającego
www.fundacjaparasol.org oraz  na  stronie  internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .

I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:
Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”
77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34
tel.: 59 721 24 77
e-mail: biuro@fundacjaparasol.org 
Dodatkowych informacji udziela Anita Radtke pod nr tel. 59 721 24 77.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wybór  oferentów  na  stanowisko
psychologa prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne (z zakresu
poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Aktywizacja
społeczno-zawodowa  osób  niepełnosprawnych  z  gmin  powiatu
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bytowskiego  charakteryzujących  się  ponadprzeciętnym
wykluczeniem  społecznym”   dla  maksymalnie  60 Uczestników
Projektu,  którzy  są  osobami  fizycznymi,  zamieszkującymi  na  terenie
powiatu bytowskiego,  tj.  zamieszkujących w gminach:  Borzytuchom,
Bytów,  Czarna  Dąbrówka,  Kołczygłowy,  Miastko,  Parchowo,
Trzebielino, Tuchomie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w wieku 18-
64 lat pozostającymi bez pracy (bezrobotnymi, poszukującymi pracy i
biernymi zawodowo), którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, tj.:  osoby po 50 r.ż.,  osoby długotrwale bezrobotne,
Kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach w
ramach projektu.

Kod CPV - 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne

1) Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania:

             ZADANIE I: Usługa przeprowadzenia indywidualnych
spotkań 

             ZADANIE II: Usługa prze[prowadzenia grupowych 
spotkań

III. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem  zamówienia  jest  wybór  oferentów  na  stanowisko
psychologa  prowadzących  zajęcia  grupowe  i  indywidualne  (z
zakresu  poradnictwa  psychologicznego  dla  uczestników  projektu
„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z
gmin  powiatu  bytowskiego  charakteryzujących  się
ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”:

ZADANIE I: Indywidualne wsparcie psychologiczne

a. Indywidualne  spotkania  (wg  potrzeb),  tj.  łącznie  30  godzin  dla
wybranych osób spośród grupy 60 uczestników skierowanych w
trakcie  wcześniejszego  opracowania  Indywidualnej  ścieżki
Wsparcia przez doradcę zawodowego, tj.  średnio 3-4 godziny na
miesiąc.           

b. Indywidualne  porady  psychologiczne  polegać  mają  na:
wsparciu  terapeutycznym,  pomocy  w  rozwiązaniu  problemów
rodzinnych,  przeprowadzeniu  coachingu  życiowy  oraz  działań
ograniczających strach (ze względu na osoby niepełnosprawne z



zaburzeniami psychicznymi, u których istnieje silny strach wyjścia
do grupy osób). 

      ZADANIE II: Grupowe wsparcie psychologiczne

a. Zakres  tematyczny  grupowych  spotkań:  pojęcie  zmian  i
przemian, jednostka w świecie zmian (ja i moje potrzeby), wielkie
wyzwania (otwartość, wiedza i umiejętności wynikające ze zmian),
normy  i  wartości  w  zmianie  (odpowiedzialność,  rzetelność  ,
systematyczność), praca nad sobą, stawianie celów, praca w grupie,
zarządzanie czasem.

b. Grupowe spotkania z psychologiem: 4 grupy (1 grupa = 15 osób) x 
35 h, tj. łącznie 140 godzin.

c. Planuje się organizacje zajęć dla I grupy w ciągu 7 dni x 5 godzin.
Zastrzegamy  możliwość  przesunięcia  harmonogramu  i  okresu
realizacji  umowy.  Zamawiający  udostępni  sale  szkoleniowe  oraz
catering. Harmonogram zajęć będzie ustalany z Zamawiającym.

2. Do obowiązków PSYCHOLOGA należeć będzie w szczególności:
a. Przygotowanie programu zajęć;
b. Przygotowanie materiałów na zajęcia dla Uczestników Projektu, tj.:

testy,  ćwiczenia.  Materiały  przygotowane  będą  zgodnie  z  zasadą
zrównoważonego rozwoju, będą promowały równość szans Kobiet i
Mężczyzn na rynku pracy, w razie konieczności będą dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych;

c. Realizacja  zajęć  odbywać  się  będzie  z  uwzględnieniem  zasady
równości  kobiet  i  mężczyzn,  niedyskryminacji  osób
niepełnosprawnych, w tym unikanie podziału zawodów na zawody
dedykowane stereotypowo kobietom lub mężczyznom;

d. Prowadzenie  dokumentacji  realizacji  umowy  na  wzorach
dostarczonych  przez  Zamawiającego,  zawierającej  min.:  dzienniki
zajęć, listy obecności, karty pracy wypełniane po każdych zajęciach,
raporty  dotyczące postępów Uczestników Projektu wypełniane na
początku i na końcu cyklu zajęć

e. Przekazywanie  w  formie  telefonicznej  lub  e-mail,  niezwłocznie
informacji  o  każdym  uczestniku,  który  opuszcza  spotkania  lub
posiada innego rodzaju zaległości;

f. Przesłanie,  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  zakończenia
wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie; 



g. Wykonanie  innych,  dodatkowych  czynności  związanych  z
bezpośrednią realizacją projektu: 

h. Rozprowadzenia  wśród  UP  materiałów  przekazanych  przez
Zamawiającego,

i. oznaczania sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia
zgodnie  z  wytycznymi  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

j. Oznaczania  materiałów  dydaktycznych  zgodnie  z  wytycznymi
Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, 

IV. Termin wykonania zamówienia
a. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia 

Umowy.
b. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – ZADANIE I 

-  maksymalnie do 30 listopada 2018 roku. Usługa realizowana 
będzie w biurze Zamawiającego w formie indywidulanych spotkań w
Bytowie, ul. Podzamcze 34.

c. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – ZADANIE II
-  maksymalnie do 30 czerwca 2018 roku. Usługa realizowana 
będzie w biurze Zamawiającego w formie grupowych spotkań w 
Bytowie, ul. Podzamcze 34.

d. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
e. Zamawiający zapewnia sale wykorzystane na potrzeby świadczenia 

usługi przez Wykonawcę.
f. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub 

całości zamówienia podwykonawcom.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

O  udzielenie  niniejszego  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Oferenci
(Oferentami  mogą  być  osoby  fizyczne  lub  osoby  fizyczne  prowadzące
działalność gospodarczą), którzy wykażą, że spełniają łącznie następujące
warunki:

1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada:

a. wykształcenie  wyższe  kierunkowe  psychologiczne,  umożliwiające
prowadzenie zajęć jako psycholog, potwierdzone kopiami dyplomów,
zaświadczeń  o  ukończonych  studiach  podyplomowych,  kursów,
szkoleń itp.,

b. co najmniej roczne doświadczenie pracy na stanowisku psychologa



c. brak powiązań z Zamawiającym osobno lub kapitałowo. Zamówienie
nie będzie udzielane podmiot powiązanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie
się  wzajemne  powiązania  między beneficjentem  lub  osobami
upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  
w  imieniu  beneficjenta  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu
beneficjenta  czynności  związane  z  przygotowaniem  i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy                a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
-  uczestniczeniu  w spółce jako wspólnik  spółki  cywilnej  lub spółki
osobowej,

          - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
-  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.

W  celu  udokumentowania  spełnienia  powyższych  warunków  należy
złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do wykonania
zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
oraz załącznikiem nr 3.

Oferta Wykonawcy nie spełniająca wyżej opisanych warunków podlega
odrzuceniu.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.  Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobą  uprawnioną  do
reprezentowania  Wykonawcy.
3.  Wykonawca ponosi  wszelkie  koszty  związane z  przygotowaniem i
złożeniem  oferty.
4. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją  usługi.
5. Cenę należy wyrazić w cenie brutto, do dwóch miejsc po przecinku,
za 1 godzinę usługi  (60 minut).
6. Cena brutto zawiera VAT (w przypadku Wykonawcy prowadzącego
działalność gospodarczą) lub z obowiązującymi podatkami i składkami
(w przypadku Wykonawcy wykonującego usługę w oparciu o umowę
cywilno-prawną).



VII. Zawartość oferty:

1. Wypełniony formularz oferty.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3. Oświadczenie o doświadczeniu min. 1 roku
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

VIII. Kryteria wyboru ofert:

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.  (90%)
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi
podatkami i obciążeniami.
Punkty za kryterium „cena” obliczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 90

 gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
 C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna  liczba  punktów  do  uzyskania  przez  Wykonawcę  w
kryterium cena wynosi  90. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Opis sposobu obliczania kryterium jakość - doświadczenie 
Przez jakość rozumie się minimum roczne doświadczenie 
D = (D0 : Dmax) x 10

 gdzie:
 D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
 D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty,
 Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.

Punkty za doświadczenie będą obliczane wg wzoru:
Poniżej 1 roku - 0 pkt.
od 1 roku i więcej – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 10



Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów
C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  zostanie  wezwany  do
podpisania umowy.
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi
Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod
adresem www.fundacjaparasol.org  i/lub telefonicznie.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  (osobiście  lub  drogą
pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji
Rozwoju Lokalnego „Parasol” 77-100 Bytów,     ul. Podzamcze 34 w
terminie do dnia 22 lutego 2018 roku do godz. 10.30.
Na kopercie należy zamieścić:
1. Nazwę i adres Zamawiającego,
2. Nazwę i adres Wykonawcy,
3.  Dopisek:  Świadczenie  usług  PSYCHOLOGA  „Aktywizacja
społeczno  -  zawodowa  –  powiat  bytowski”  ZADANIE  1  i  /lub
ZADANIE 2

X. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Anita Radtke pod nr tel. 59 721 24 77.

XI. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełnienia treści
Zapytania  ofertowego  przed  upływem  terminu  składania  ofert.
Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści  Zapytania
ofertowego  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
Zamawiającego. 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych.
Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny
dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin
miesięcznie,  o  którym  mowa  w  Wytycznych  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz
Funduszu  Spójności  na  lata  2014  –  2020.

Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane

http://www.fundacjaparasol.org/


w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do
niniejszego zapytania.

XII. Załączniki:

1. Formularz Oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3. Oświadczenie o doświadczeniu.


