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      Kielce, 22.05.2017r.  

 
ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu  
nr 7/OC/2017/AIRSLP/COLLEGE z dnia 22.05.2017r dotyczące : 

wyboru wykonawców usług na doradztwo psychologiczne 

w ramach projektu pt. „Aktywna integracja-równe szanse-lepsza przyszłość” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS ,Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 
9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) realizowanym przez College 

Medyczny Adrian Lipa w Kielcach. 
 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO 

College Medyczny Adrian Lipa 
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce 
Email: sekretariat@college-med.pl 
Telefon: 41-33-08-800 

Godziny pracy: 
Pon -Pt  08.00 – 17.00 
Sob – 08.00 – 13.00 

Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności 
zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem.  
 
II. TRYB ZAPYTANIA I ZASTRZEŻENIA  
a) College Medyczny Adrian Lipa nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

b) Do niniejszego zapytania ofertowego stosowana jest zasada konkurencyjności określona w wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
c) College Medyczny Adrian Lipa zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy według kryteriów 
wyszczególnionych w punkcie IV lub unieważnienia postępowania, bez podawania przyczyny.  

d) College Medyczny Adrian Lipa zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Oferentów, z którymi                       
w przypadku tej samej liczy punktów, będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części złożonej oferty                 
w zakresie dostępności dla realizacji celów Projektu oraz do zawarcia umowy z Wykonawcą/ Wykonawcami 
wyłonionymi w drodze negocjacji.  

e) College Medyczny Adrian Lipa zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do 
upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonania zmiany przekazuje się niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie do złożenia oferty cenowej i jest ono 
dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało 
zamieszczone ogłoszenie.  
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f) College Medyczny Adrian Lipa zastrzega, iż zgodnie z wymogami zasady konkurencyjności, Wykonawca 
nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Wykonawcy nie spełniający tego warunku 
zostaną wykluczeni z postępowania.  
 
III. INFORMACJE OGÓLNE  
1) W związku z realizacją przez College Medyczny Adrian Lipa projektu „Aktywna integracja-równe szanse – 
lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS , Oś 9. Włączenie społeczne                        
i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) zapraszamy do złożenia 
oferty na wybór Wykonawców świadczących 1064 godzin usług doradztwa psychologicznego w podziale na 
n/w zadania. 
2) Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane 
zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków                     
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
4) Doradztwo psychologiczne dla Uczestników projektu odbywać się będzie na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Zmiany w harmonogramie mogą nastąpić tylko za zgodą pisemną Zamawiającego.  
Wskazana w opisie przedmiotu zamówienia liczba 1064 godzin usług jest przewidywaną liczbą godzin do 
realizacji w projekcie. Natomiast faktyczna liczba godzin może być inna, gdyż będzie zależna od potrzeb 
zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców usług doradztwa psychologicznego w ramach 
projektu „Aktywna integracja-równe szanse – lepsza przyszłość” w  Kielcach.  
2. Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia określony zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień:  
85312320-8 Usługi doradztwa  
85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne  
 
Grupa uczestników projektu to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie  
z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w z art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12.03.2004r1 zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na województwa świętokrzyskiego. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na trzy zadania : 
  
Zadanie 1  
– warsztaty z kompetencji społecznych dla 80 osób (w tym dzieci) w wymiarze 240 godzin – dla 
dorosłych i dzieci w zakresie umiejętności odpowiedniej komunikacji interpersonalnej, skutecznym 
porozumiewaniu się, poznaniu technik, zachowaniu asertywnym, budowaniu samooceny i poczucia własnej 
wartości, a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i przezwyciężaniu problemów 
życiowych. UP będą mieli okazję dowiedzieć się jak kreować aktywną i odpowiedzialna postawę życiową, jak 
dobrze pełnić role społeczne i jak kształtować społecznie aprobowana postawę i wartości w odniesieniu do 
pracy zawodowej. 

                                                 
1 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej 
choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony); 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu  do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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- warsztaty z rozwoju osobistego dla 100 osób w wymiarze 160 godzin, warsztaty z motywacji 
osobistych w wymiarze – dla 100 osób w wymiarze 24 godziny - dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym z grupy uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych 
środków odurzających, współuzależnionych, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), DDD (Dorosłe Dzieci z 
Dysfunkcją). 
- warsztaty  z rozwoju osobistego i asertywności dla 100 osób w wymiarze 160 godzin – dla dzieci i 
młodzieży przebywających w MOW, MOS, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla nieletnich, Specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych itp. znajdujących się na terenie 
woj. świętokrzyskiego. 
 
Zadanie 2  
- specjalistyczne porady psychologiczne rodzinne lub indywidualne – dla 80 osób w łącznym 
wymiarze 160 godzin – indywidualne lub rodzinne poradnictwo psychologiczne dla osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, rodzin z 
dzieckiem z niepełnosprawnością. Dyżury psychologa będą się odbywały w różnych miejscach na terenie 
województwa świętokrzyskiego w liczbie godzin uzależnionych od zgłaszanych potrzebowań. 
- warsztaty z psychologiem – dla 100 osób w łącznym wymiarze 160 godzin – warsztaty grupowe dla 
dzieci i młodzieży przebywających w: Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych 
Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla nieletnich, Specjalnych 
ośrodkach szkolno–wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych itp. znajdujących się na terenie 
województwa świętokrzyskiego. 
 
Zadanie 3 - mobilna porada specjalistyczna – dla 40 osób w łącznym wymiarze 160 godzin – 
indywidualne porady psychologiczne dla osób szukających pomocy tj. rodzin osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym m.in. ofiar przemocy rodzinnej, osób współuzależnionych, osób niesamodzielnych 
i niepełnosprawnych, do których specjalista będzie jeździł osobiście.  
 
Mobilna porada psychologiczna będzie polegała na indywidualnym dojeździe do każdej osoby, która 
zgłosi takie zapotrzebowanie w obrębie województwa świętokrzyskiego w liczbie godzin 
uzależnionych od zgłaszanych potrzeb.  
 
Zasady świadczenia usług poradnictwa psychologicznego:  
1. Usługa psychologiczna rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednie psychologa z daną osobą/grupą.  

2. Czas trwania 1 godz. usługi psychologicznej wynosi 60 minut. 

3. Miejsce realizacji poradnictwa psychologicznego: teren województwa świętokrzyskiego. 

4. Wykonawca po wykonaniu usługi poradnictwa zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty 
związane z realizowanym projektem w tym dokumenty potwierdzające wykonanie usługi poradnictwa. 
5. Podczas poradnictwa psychologicznego Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności 
dzienniki zajęć, itp., które zostaną przekazane Zamawiającemu. 
6. Miejsce realizacji poradnictwa oraz dokumenty związane z realizacją muszą być oznaczone zgodnie                      
w Wytycznymi w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.  
7. Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu projektu  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
8. Wykonawca współpracuje z kadrą projektu w zakresie rekomendowania osób korzystających z usług 
poradnictwa psychologicznego do skorzystania z dalszego wsparcia proponowanego przez projekt.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych zadań oraz informowania kadrę 
projektu o występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań.  

10. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu w siedzibie 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem do siedziby Zamawiającego. Czas 
spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na poradnictw.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych na 
rzecz projektu oraz pozostałej ewidencji pokazującej zaangażowanie osób w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, 
w tym środków własnych innych podmiotów.  

12. Wykonawca wybrany do realizacji usługi nie może być jednocześnie zatrudniony na podstawie stosunku 
pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.  
 
V. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 
- Warsztatów z umiejętności społecznych i zawodowych  – praca z rodziną i indywidualna w wymiarze 
240 godzin (4 gr/20 osób) dorośli + dzieci. 
Celem warsztatów będzie rozwój kompetencji społecznych i zawodowych u dorosłych i dzieci, którzy będą 

poznawać: 

- role społeczne,  
- umiejętności pracy w grupie, 
- techniki asertywnych zachowań,  
- poznawać zawody itp.  
 
Warsztaty z kompetencji społecznych będą opierały się na zdobyciu - umiejętności odpowiedniej komunikacji 

interpersonalnej, skutecznym porozumiewaniu się, poznaniu technik, zachowaniu asertywnym, budowaniu 

samooceny i poczucia własnej wartości, a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych 

 i przezwyciężaniu problemów życiowych. UP będą mieli okazję dowiedzieć się jak kreować aktywną 

 i odpowiedzialna postawę życiową, jak dobrze pełnić role społeczne i jak kształtować społecznie aprobowana 

postawę i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej. 

- Warsztatów z rozwoju osobistego w wymiarze 160 godzin, warsztatów z motywacji osobistych w 
wymiarze 24 godziny – praca w grupach (4 gr/25 osób) 
W ramach warsztatów powstaną grupy wsparcia dla osób dotkniętych taką samą chorobą, z takim samym 
rodzajem niepełnosprawności lub doświadczający takiej samej trudnej sytuacji, grupy wsparcia będą tworzone 
również dla rodzin i otoczenia osób bezpośrednio dotkniętych problemem. 
Celem warsztatów będzie zmiana warunków życia,  możliwość zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, 

towarzyskiej) i wewnętrznej (osobowej, duchowej).  

- Warsztatów  z rozwoju osobistego i asertywności dla 100 osób w wymiarze 160 godzin – dla dzieci i 
młodzieży przebywających w MOW, MOS, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla nieletnich, Specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych itp. znajdujących się na terenie 
woj. świętokrzyskiego. 
 
Ponadto Wykonawca winien: 

1) Zorganizować warsztaty w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczestnikom projektu dostęp do 
zajęć,(harmonogram i miejsce warsztatów będą ustalane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami) 

2) Dokumentować pracę: kartą czasu pracy, listą obecności, formularzami zgłoszeniowymi 
(indywidualnie dla  każdego uczestnika). 
 

Miejsce realizacji:  teren województwa świętokrzyskiego 
 
W ramach realizacji konsultacji, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1. Przeprowadzenia dla uczestników projektu warsztatów o wskazanym zakresie przedmiotowym.  
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2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.  
3. Prowadzenia dokumentacji z warsztatów: listy obecności oraz formularz rekrutacyjny. 
4. Nie dopuszcza się prowadzenia warsztatów drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie 

eksternistycznej itp. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  
a) Terminu realizacji umowy;  
b) Harmonogramu realizacji umowy;  
c) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;  

 
Warsztaty odbywać się będą w dni robocze lub w weekendy według harmonogramu dostosowanego do 
potrzeb Uczestników. 
Przez godzinę rozumie się 60 minut.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany systemu spotkań.  
 
Zadanie 2:  
Przedmiotem zamówienia jest: 
- poradnictwo psychologiczne rodzinne lub indywidualne na rzecz uczestników projektu pn. „Aktywna 
integracja-równe szanse-lepsza przyszłość”, w wymiarze  ok. 10 godzin zegarowych w miesiącu. Celem 
poradnictwa jest wsparcie uczestników w rozwiązywaniu problemów o charakterze psychologicznym. 
Poradnictwo psychologiczne związane będzie z profesjonalnym ukierunkowaniem na pomoc w rozwiązaniu 
sytuacji problemowych z uwzględnieniem przeżyć osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Pomoc w zmianie zwyczajowego sposobu myślenia, postaw, sposobu podejmowania decyzji, 
rozwiazywania problemów, maksym. konstruktywnego wykorzystania własnego potencjału i minimalizowania 
niesprzyjających warunków środowiskowych.  
Celem zadania jest poprawa jakości życia osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Porady będą służyć tworzeniu warunków do odzyskania lub uzyskania przez UP możliwości samodzielnego 
rozwiazywania problemów, podjęcia właściwych decyzji i ich realizacji, unikania w przyszłości działań, 
prowadzących do problematycznej sytuacji życiowej.  
Pomocą objętych zostanie min. 80 osób.  
 
 
Ponadto Wykonawca winien: 

1) Zorganizować porady w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczestnikom projektu dostęp do 
świadczonych porad, w wymiarze ok. 10 godzin zegarowych miesięcznie (harmonogram dyżurów 
zostanie ustalony zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem), 

2) Dokumentować pracę: kartą czasu pracy, listą obecności, formularzami zgłoszeniowymi 
(indywidualnie dla  każdego uczestnika). 
 

Wymiar usługi obejmuje:  ok. 10 godz. miesięcznie  - 160 godzin łącznie w okresie trwania projektu 
Miejsce realizacji:  teren województwa świętokrzyskiego 
 
- warsztaty z psychologiem – dla 100 osób w łącznym wymiarze 160 godzin – warsztaty grupowe dla 
dzieci i młodzieży przebywających w: Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych 
Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla nieletnich, Specjalnych 
ośrodkach szkolno–wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych itp. znajdujących się na terenie 
województwa świętokrzyskiego. 
 
W ramach realizacji konsultacji i warsztatów, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
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1. Przeprowadzenia dla uczestników projektu wsparcia psychologicznego o wskazanym zakresie 
przedmiotowym.  

2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.  
3. Prowadzenia dokumentacji z porad i konsultacji psychologicznych zawierającej: listy obecności oraz 

formularz rekrutacyjny. 
4. Nie dopuszcza się prowadzenia poradnictwa (spotkania) drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w 

formie eksternistycznej itp. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

a) Terminu realizacji umowy;  
b) Harmonogramu realizacji umowy;  
c) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;  

 
Spotkania indywidualne i warsztaty odbywać się będą w dni robocze lub w weekendy według harmonogramu 
dostosowanego do potrzeb Uczestników. 
Przez godzinę rozumie się 60 minut.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany systemu spotkań.  
 
Zadanie 3:  

 Przedmiotem zamówienia są mobilne usługi psychologiczne - indywidualne doradztwo psychologiczne na 

rzecz uczestników projektu pn. „Aktywna integracja-równe szanse-lepsza przyszłość”, w wymiarze ok. 10  

godzin zegarowych w miesiącu. Celem poradnictwa jest wsparcie uczestników  

w rozwiązywaniu problemów o charakterze psychologicznym. 

Poradnictwo psychologiczne związane będzie z profesjonalnym ukierunkowaniem na pomoc  
w rozwiązaniu sytuacji problemowych z uwzględnieniem przeżyć osoby zagrożonej ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. Pomoc w zmianie zwyczajowego sposobu myślenia, postaw, sposobu 
podejmowania decyzji, rozwiazywania problemów, maksym. konstruktywnego wykorzystania własnego 
potencjału i minimalizowania niesprzyjających warunków środowiskowych.  
Celem zadania jest poprawa jakości życia osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Porady będą służyć tworzeniu warunków do odzyskania lub uzyskania przez UP możliwości samodzielnego 
rozwiazywania problemów, podjęcia właściwych decyzji i ich realizacji, unikania w przyszłości działań, 
prowadzących do problematycznej sytuacji życiowej.  
 

Ponadto Wykonawca winien: 

1) Zorganizować porady w taki sposób, aby umożliwić wszystkim uczestnikom projektu dostęp do 

świadczonych porad, w wymiarze  ok. 10 godzin zegarowych miesięcznie  

2) Dokumentować pracę: kartą czasu pracy, ewidencją przejechanych kilometrów, listami obecności, 

formularzami zgłoszeniowymi (indywidualnie dla  każdego uczestnika). 

 

Wymiar usługi obejmuje:  ok 10 godz. miesięcznie  - 160 godzin łącznie w okresie trwania projektu 
Miejsce realizacji:  miejsce zamieszkania uczestników projektu w całym województwie 
świętokrzyskim. 

Wstępny harmonogram terminów  porad mobilnych w poszczególnych powiatach na 2017 r. Dyżury 
mobilnego psychologa będą się odbywały raz w miesiącu w ustalonych poniżej dniach.  
 
Miasto Kielce – poniedziałek godz.12.00 – 14.00 
Powiat kielecki – wtorek godz. 14.00 – 16.00 
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Powiat skarżyski – środa godz. 16.00 – 18.00 
Powiat opatowski – piątek godz. 12.00 – 14.00 
Powiat konecki – wtorek godz. 09.00 – 11.00 
 
W ramach realizacji konsultacji, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1 Przeprowadzenia dla uczestników projektu wsparcia psychologicznego o wskazanym zakresie 
przedmiotowym.  

2 Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.  
3 Prowadzenia dokumentacji z porad i konsultacji psychologicznych zawierającej m.in.: listy obecności,   
4 Nie dopuszcza się prowadzenia poradnictwa (spotkania) drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w 

formie eksternistycznej itp. 
 
Spotkania indywidualne i grupowe odbywać się będą w dni robocze lub w weekendy według harmonogramu 
dostosowanego do potrzeb Uczestników. 
Przez godzinę rozumie się 60 minut.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany systemu i terminów spotkań.  
 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin w/w poradnictwa lub ich 
anulowania w sytuacji, w przypadku gdy do projektu nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba 
Uczestników/czek. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

a) Terminu realizacji umowy;  
b) Harmonogramu realizacji umowy;  
c) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;  
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin realizacji poradnictwa psychologicznego  – od 06.2017 do 31.12.2018r.  
Termin może ulec zmianie z powodu organizacji mającej na celu prawidłową realizację projektu.  
 
VII. WARUNKI FORMALNE PRZYSTĄPIENIA DO OFERTY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują 
osobami spełniającymi następujące warunki (osoby wskazane do wykonania zamówienia osobiście, 
wymienione w wykazie zrealizowanych usług):  
1. Akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 
zapytania.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.  

4. Posiadają udokumentowany dorobek zawodowy adekwatny do problematyki świadczonej usługi.  
5. Posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne. 
6. Posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonych 
działań lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
W przypadku uprawnień i kwalifikacji dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia i kwalifikacje nabyte na 
podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. póz. 65). 
7. Posiadają min.  3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie, na które składana jest oferta zgodnie z 
przedmiotem zamówienia 
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8. Są mobilni i dyspozycyjni – będą obecni w zaplanowanym terminie i zaplanowanych godzinach 
realizacji zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego we wszystkich powiatach 
województwa świętokrzyskiego. 

 

Należy złożyć ofertę cenową osobno na każde zadanie.  

 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu                 
o informacje zawarte w formularzu oferty, w wykazie zrealizowanych usług, CV, dokumentach 
potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe (referencje, rekomendacje). 
 
Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 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  

 
 
Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz jest osobą fizyczną lub prowadzi działalność 

gospodarczą i będzie osobiście realizować zamówienie musi spełnić następujący warunek: 

Łącznie zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach EFS oraz działań finansowanych 

z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów (w szczególności w 

ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia i zaangażowania w ramach 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej), nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 

Na spełnienie tego warunku Wykonawca złoży wraz z podpisaniem umowy stosowne oświadczenie. 

 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OBLICZANIA  
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:  
1) Cena: 40%  

2) Doświadczenie wykonawcy: 60 %  

1) cena – 40%:  
a) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców, 
nie podlegającej odrzuceniu,  
b) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,  

c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  
 

oferowana wartość minimalna cena brutto  
wartość punktowa oferty =    ______________________________________x 10 x 40%  

oferowana wartość oferty cena brutto  
 
2) doświadczenie wykonawcy – 60%:  
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a) oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w Wykazie zrealizowanych usług 
(Załącznik nr 2)  

b) oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości godzin doradczych, jaką dysponują wykonawcy 
powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie IV, nie podlegający odrzuceniu  

c) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:  
 

           ilość godzin usług poradnictwa zrealizowanych przez wykonawcę 
wartość punktowa oferty =     ______________________________________________________ x 10 x 60%  

            maksymalną ilość godzin usług poradnictwa 
 
Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie. 
1. Największą ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma Wykonawca nie podlegający odrzuceniu, który 
zaproponuje najniższą cenę.  

2. Preferowani będą Wykonawcy, którzy posiadają największe doświadczenie w świadczeniu usług 
wskazanych w pkt I niniejszego zapytania tj. Wykonawca (oferta nie podlega odrzuceniu), który wykaże 
największe doświadczenie poparte wykazem wykonanych usług i referencjami.  

3. Wykazane godziny usług poradnictwa psychologicznego nienależycie udokumentowane, nie będą 
podlegały ocenie.  

4. Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby wskazanych przez siebie usług 
spełniających wymagania pkt IV zapytania.  

5. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 10 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych 
będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.  

6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony zostanie co najmniej 1 wykonawca usług.  

7. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, nie podlegająca odrzuceniu, które po zsumowaniu punktów 
przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzymają największe ilości punktów.  

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów  oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.  
 
Jeżeli w zaoferowanej cenie na podstawie złożonego formularza ofertowego Załącznik nr 1 powstanie 

po stronie Zamawiającego obowiązek odprowadzenia należnych składek na rzecz ZUS, to 

Zamawiający do złożonej oferty w celu porównania ofert doliczy należne składki obciążające 

Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ulegnie zmianie statusu zleceniobiorcy, która 

spowoduje zwiększenie składek ZUS odprowadzanych przez Zamawiającego, Umowa z wykonawcą 

zostanie rozwiązana w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Oferentami                            
w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację 
zamówienia.  
 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę. 
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania oraz dołączyć Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze związanych z ww. 
tematyką, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz „Życiorys zawodowy” stanowiący 
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
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3.Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i 
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  

4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  
i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.  

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących tylko wybrany zakres usługi.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania.  
8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.  
9. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę brutto odrębnie na każde 
zadanie. 

10. W celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie IV Zamawiający wymaga przedłożenia 
następujących dokumentów:  

 CV osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3,  

 Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze związanych z ww. tematyką – według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2,  

11. Osoba wskazana do realizacji nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem sytuacji losowych. W takim 
wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie musiała spełniać wymagania z punktu IV niniejszego 
Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość 
sprawdzenia powyższych informacji.  

12. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.  

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości  
14. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30.05.2017 do godz. 13.00 w siedzibie Biura projektu : College Medyczny- Biuro Projektu „”Aktywna 
integracja –równe szanse – lepsza przyszłość”, ul. Wesoła 19/3; 25-305 Kielce (2 piętro, pok.11 ), kurierem 
lub osobiście.  

15. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  
16. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z danymi wykonawcy oraz opisem: 
 

WYBÓR WYKONAWCÓW USŁUGI PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W RAMACH PROJEKTU 

 „AKTYWNA INTEGRACJA-RÓWNE SZANSE-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”  

NR SPRAWY 7/OC/2017/AIRSLP/COLLEGE  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  30.05.2017r. GODZ 14.00  

17. Wszelkie zapytania dotyczące Zamówienia proszę kierować do: Agnieszka Podlodowska – koordynator 
projektu , tel. 730 868 730, agnieszkapodlodowska@college-med.pl. 
18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja o godz. 14.00  

19. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców poprzez umieszczenie 
informacji o wynikach na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie 
www.bazakonkurencyjności.gov.pl. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce 
podpisania umowy.  
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20. Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu http: 
www.college-med.pl oraz w Bazie Zasady Konkurencyjności  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 
 
Załączniki:  

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 
2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze związanych z ww. tematyką – według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 
3. „Życiorys zawodowy” stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

………………………………………………….……  

………………………………………………………..………… 

Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa  

 
F O R M U L A R Z  O F E R T Y  

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego.  
 
Zadanie 1. 
 
Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie 

Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za godzinę zegarową warsztatów  

wynosi: ……………………………………….…… PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………  złotych). 
 
Zadanie 2. 
 
Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie 

Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za godzinę zegarową poradnictwa 

psychologicznego indywidualnego  i rodzinnego oraz warsztatów prowadzonych w MOW, MOS itp. 

wynosi: ………………….…… PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………  złotych).  

 
Zadanie 3. 
 
Proponowana cena brutto wynagrodzenia miesięcznego (obejmująca również koszty podatkowe  

i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) wynosi: 

……………………………………….…… PLN 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………  złotych).  

Proponowana cena za 1 km brutto wynosi: …………………………..PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………złotych). 

złotych). 

mailto:sekretariat@college-med.pl


       

 

 
College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce, Email: sekretariat@college-med.pl Telefon: 41-33-08-800 

 

 
Projekt Aktywna integracja – równe szanse- lepsza przyszłość realizowany na podstawie  umowy z Województwem Świętokrzyskim  pełniącym role 

Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak 
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;  

b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 
nim zawarte.  

c) Nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym  

d) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.  

e) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty 
podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie).  

f) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu                    
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

g) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem 
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.  

h) Wszelkie dołączone do niniejszej wyceny dokumenty są zgodne z oryginałem.  

2. Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych, 
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020.  

3. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.  

4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, 
załącznikach są zgodne z prawdą.  
 
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza ofert stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze związanych z ww. tematyką – według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 

2. „Życiorys zawodowy” stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data …………………       ……………………………….  

           Podpis oferenta 
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Życiorys zawodowy” 

ŻYCIORYS ZAWODOWY 

1. Nazwisko i imię:  

2. Data urodzenia:  

3. Telefon kontaktowy:  

4. Mail:  

5. Wykształcenie: 
 

Rodzaj instytucji 
[ data od- data do ] 

Uzyskany tytuł/stopień/rodzaj dyplomu 

  

 

6. Główne kompetencje (licencje, certyfikaty, uprawnienia): 

7. Ukończone szkolenia/seminaria/warsztaty: 

8. Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej): 
 

Data (dd-mm-

rrrr) 

Miejscowość Firma Stanowisko 

    

Opis obowiązków:  

  

 

Data (dd-mm-

rrrr) 

Miejscowość Firma Stanowisko 

    

Opis obowiązków:  

  

 
 

9. Dodatkowe informacje (potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji zadań wynikających dla 
danego stanowiska): 

 

…………………………………………………… 
Data i podpis 
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Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego: „Doświadczenie Wykonawcy” 

 

Wykaz zrealizowanych godzin poradnictwa psychologicznego w okresie ostatnich trzech lat tj. 36 
miesięcy do daty upublicznienia zapytania ofertowego. 

Rodzaj doradztwa 
Podmiot, dla którego 

usługę 
zrealizowano  

Okres 
od ….. do ….. 

Imię i nazwisko  
Liczba godzin w ramach 

doradztwa 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Data i miejsce…………………………………..               …………………………………………… 

                                                              Podpis oferenta 
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