PCPR 070/2381/2016
Wodzisław Śląski, dnia 19.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2016 na realizację usługi o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dna 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. 2015 rok, poz. 2164 ze zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych
ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny, zwracam się z zapytaniem ofertowym
w następującym przedmiocie: Psychologa w projekcie „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”
planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne,
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16

Usługa psychologa w miejscowości Wodzisław Śląski
I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, adres ul. Wałowa 30,
44-300 Wodzisław Śląski, godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 7.30 do godz. 15.30, telefon + 48 32
4551430,
strona internetowa: http://www.pcpr-wodzislaw.pl/,
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl
II. Określenie przedmiotu zamówienia
A. Przedmiot zamówienia
1. Realizacja usługi Psychologa polegającej na przeprowadzeniu diagnozy
potrzeb uczestników Projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”
2. Termin realizacji: 02.01.2017 r.– 25.01.2017r.,
B. Uczestnicy
Uczestniczki i uczestnicy projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” to osoby
wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (niesamodzielne,
samotne oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym) z terenu
powiatu wodzisławskiego.
C. Sposób realizacji zamówienia
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, osoba prawna, która będzie ubiegała się o udzielenie zamówienia, złoży
ofertę i zawrze umowę w sprawie zamówienia, jeżeli jego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy.
2. Zakres usługi
2.1. Opracowanie formularza potrzeb uczestników projektu.
2.2.
Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 75 uczestników projektu.
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Opracowanie i wypełnienie Indywidualnych Kart Potrzeb Uczestników
Projektu na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

2.3.

3. Rozliczenie zadania nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru prawidłowo
wykonanych zadań określonych w pkt. C.2.
4. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia: umowa cywilno – prawna, na podstawie
protokołu odbioru z wykonania usługi po przedłożeniu prawidłowo wypełnionych
Indywidualnych Kart Potrzeb Uczestników Projektu oraz protokołu czasu pracy, tj. ewidencji
godzin wraz z zadaniami
wykonanymi w ramach umowy, zatwierdzonego przez
Koordynatora projektu.
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między zamawiającym, a wykonawcą w walutach
obcych, innych niż PLN.
III. Wymagania dotyczące Wykonawcy
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki formalne:
1. osoba realizująca usługę posiada wykształcenie wyższe magisterskie- kierunek
psychologia,
2. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie poradnictwa psychologicznego,
3. prowadzi działalność o podobnym charakterze do zamawianej usługi;
4. korzysta w pełni z praw publicznych,
5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
6. nie został/ła skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne
lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
7.
nie posiada zaległości wobec ZUS, US, PFRON
Wymagania pożądane:
1. posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji usługi o podobnym charakterze
dla osób wskazanych w punkcie B zapytania ofertowego w co najmniej 1 projekcie
unijnym w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie oferty;
2. posiada doskonalenia w zakresie prowadzenia pracy z osobami wskazanymi w punkcie
B zapytania ofertowego

IV. Kryteria oceny ofert
Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wskazanych w Dziale III oraz Dziale VI
warunków formalnych koniecznych do wzięcia udziału w postępowaniu, każda ważna oferta
poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować
następującymi kryteriami:
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie dołączonych dokumentów i oświadczeń.
Następnie ocenie poddane zostanie doświadczenie zawodowe (waga kryterium 20%, max 20
pkt) oraz cena (waga kryterium 80%, max 80 pkt):
WAGA PUNKTÓW ILOŚĆ PUNKTÓW
D = DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 20%
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(1% = 1 pkt)
Doświadczenie w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 20%
3 lata - 6 pkt
4 lata – 9 lat od 8 pkt i po 2 pkt za każdy kolejny rok
10 lat i więcej 20 pkt
Pc = OFERTA CENOWA 80%
(1% = 1pkt)
Cmin
Pc = ------------ x 80
C
PC- liczba punktów za cenę podaną w ofercie
C min – najniższa cena ofertowa
C – cena oferty badanej
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Łącznie możliwych do uzyskania 100 punktów. Ostateczna ilość punktów (M) będzie
obliczana wg następującego wzoru:
M = D + Pc
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (M).
V. Pozostałe postanowienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
2. Wykonawca winien umieszczać na opracowanych dokumentach loga: znak Funduszy
Europejskich właściwy dla danego programu regionalnego, znak Unii Europejskiej
właściwy dla Europejskiego Funduszu Społecznego oraz emblemat dotyczący RPO
WŚL na lata 2014-2020 (Śląskie. Pozytywna energia). Informacje dotyczące zasad
promocji znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.rpo.slaskie.pl.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który
złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza
planowany budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy
negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu,
Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podawania przyczyny.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z
Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
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6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców
wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia
oraz efektywności wykonywania zadań, wglądu do prowadzonej dokumentacji.
Zamawiający może również sprawdzać w celu monitorowania działania określone
w umowie z Wykonawcą.
9. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdować się będą
między innymi zapisy:
9.1. przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego
limitu
zaangażowania
zawodowego
w
liczbie
276
godzin
miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji;
9.2.
przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku niewykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób
zgodny z postanowieniami umowy lub bez zachowania należytej staranności;
9.3.
zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
9.4.
zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych;
9.5.
wykonawca przeniesie prawa autorskie wytworzonych materiałów
na Zamawiającego.
10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy w zakresie:
10.1. terminu wykonania usługi w przypadku wystąpienia okoliczności
powodujących konieczność przesunięcia/zmiany terminu świadczenia usługi np.
z
uwagi
na zmianę harmonogramu realizacji projektu,
10.2. wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
10.2.1. stawki podatku od towarów i usług,
10.2.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
10.2.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca lub Zamawiający złoży drugiej
stronie pisemny wniosek o zmianę postanowień umowy, wskazując okoliczności, które miały
wpływ na wystąpienie tych sytuacji, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
Powyższe zmiany winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – aneks. W przypadku
każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży
udokumentowanie powstałej okoliczności.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania zamawiającego do wyrażenia takiej
zgody.
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VI. Dokumenty i oświadczenia, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz oferty - (wzór – Załącznik do Zapytania ofertowego),
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia
właściwych studiów magisterskich).
3. Dokumenty potwierdzające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zakresie
indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
4. Dokument potwierdzający realizację usługi o podobnym charakterze dla osób
wskazanych w pkt. B Zapytania ofertowego w co najmniej 1 projekcie unijnym w ciągu 3
lat poprzedzających złożenie oferty - opcjonalnie.
5. Oświadczenia podpisane własnoręcznie i opatrzone datą:
5.1.
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych;
5.2.
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokumenty
zawierające dane w tym zakresie;
5.3.
Oświadczenie, iż obciążenie wynikające z zaangażowania w projekcie nie
wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych
zadań;
5.4.
Oświadczenie, iż nie zachodzą wzajemne powiązania między 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:
5.4.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
5.4.2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
5.4.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
5.4.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
5.5. Oświadczenie o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procedury Zamówienia(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
*Oryginały dokumentów mogą zostać zwrócone Wykonawcom osobiście lub na ich
prośbę listownie po zakończeniu postępowania.

VII. Miejsce i termin składania ofert, wyniki postępowania oraz sposób upublicznienia
zapytania ofertowego:
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1. Dokumenty wymienione w dziale VI niniejszego dokumentu należy składać
osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Wałowej 30 w Sekcji Organizacyjnej, Kadr i Kontroli pok. nr 10
w godzinach 8.00 – 15:00 od poniedziałku do piątku (lub drogą pocztową – liczy się
data wpływu do sekretariatu PCPR), w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i
nazwiskiem, adresem osoby aplikującej z adnotacją: „ Koordynator Centrum
Operacyjnego projektu p.n. Środowiskowy Interfejs Pomocowy” w terminie do dnia
29.12.2016 r. do godziny 15.00.
2. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Aleksandra Witoszek, tel.: 32
4551430, wew. 38
3. Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej:
www.pcpr-wodzislaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
4. Informacja o wyniku rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.pcpr-wodzislaw.pl i tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl. oraz przesłana listownie do kandydatów, którzy złożyli oferty.
IX. Załącznik do zapytania ofertowego:
- Formularz oferty

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Irena Obiegły

Załącznik do Zapytania ofertowego
Sygnatura akt:……………………
z dnia…………2016 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30
……………………………………………
Pieczęć Wykonawcy*
OFERTA
złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia
………………………………..………2016 r. dotyczące usługi Psychologa w projekcie
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy” w miejscowości Wodzisław Śląski
1. Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa (firma) Wykonawcy(*)

NIP

Telefon

Adres Wykonawcy

Faks

E-mail

1. Pc - Oferta cenowa (podana cyfrowo):
Wartość całego zamówienia brutto: ………………………………… zł
(stawka określona wraz podatkiem VAT / ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami
za okres wykonywanej usługi dla 75 uczestników projektu Psychologa w miejscowości
Wodzisław Śląski)
2. D - Doświadczenie zawodowe w zakresie indywidualnego
poradnictwa psychologicznego**
Data realizacji
Lp. (termin od… do …,
ilość miesięcy)
1.
2.
3.
…
3.
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Wymagania pożądane

Zakres i miejsce wykonanych prac

Zamawiający

Lp.
1.

Doświadczenie w projektach unijnych, doskonalenia
Udokumentowane doświadczenie w realizacji usługi o podobnym TAK/NIE***
charakterze dla osób wskazanych w punkcie B zapytania
ofertowego w co najmniej 1 projekcie unijnym w ciągu 3 lat
poprzedzających złożenie oferty;

2.

Inne certyfikaty/zaświadczenia/ dyplomy w zakresie prowadzenia TAK/NIE***
pracy z osobami wskazanymi w punkcie B zapytania ofertowego

4.

Termin realizacji zamówienia: 02.01.2017 r.– 25.01.2017r.

5.

Niniejszym oświadczam, że:
 Zapoznałem/-am się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
 Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
 Prowadzę działalność/wykonuję pracę o podobnym charakterze do zamawianej usługi;
 Nie posiadam zaległości wobec ZUS, US, PFRON, jednocześnie znajduję się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Uwagi:
*) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy podać
imię i nazwisko
**) powyższe dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach
stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samo zatrudnienia-należy dołączyć do oferty
zgodnie z postanowieniami działu VI Zapytania ofertowego stosowne dokumenty
potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe
***) proszę zaznaczyć, zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi
TAK proszę o dołączenie do oferty, zgodnie z postanowieniami działu VI Zapytania
ofertowego stosowne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie lub posiadany
zakres doskonalenia.
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