
 

 

 
Elbląg, 09.06.2017  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
dotyczące usług psychologa w związku z realizacją projektu „Nie zwalniamy tempa – usługi 

społeczne i integracja” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFS)  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

na lata 2014-2020 
 

Nr postępowania: ZO/3/2017/NZT 

 
1.  Nazwa i adres Zamawiającego. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Elblągu, ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg 

oraz 

Fundacja rozwoju innowacji społeczno-gospodarczych "Innovatione" w Elblągu. 

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór psychologa do prowadzenia poradnictwa 
specjalistycznego (indywidualnego i grupowego) oraz wykonywania usług wspierających z 
przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin – beneficjentów 
projektu „Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja”. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Poradnictwo psychologiczne (konsultacje indywidualne – łącznie: 600h i zajęcia grupowe – 
łącznie 360h przez okres 24 miesięcy od VI 2017 r. do V 2019 r., średnio po 20h/mies.); 
2. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dot. dorosłości dziecka z niepełnosprawnością w 
oparciu o opracowany przez Wykonawcę ramowy program zajęć (10 warsztatów, 5h każdy przez 
okres 24 miesięcy od czerwca 2017 r. do maja 2019 r.); 
3. Prowadzenie spotkań w ramach działania „Kino o niepełnosprawności” (6 spotkań, każde 
spotkanie ok. 3h) 
4. Opieka psychologiczna dla rodziców i podopiecznych podczas wyjazdów integracyjnych (3 
wyjazdy 7-10 dniowe przez okres od września 2017 r. do grudnia 2018 r.) 

 
Zakres usługi obejmuje m.in. : 

- zajęcia wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych, 
- kształtowanie prawidłowych postaw rodzinnych, 
- pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych; 
pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych wynikających z opieki, wychowania, edukacji 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną; 
- metody radzenia sobie ze stresem, 
- usamodzielnianie się dziecka/podopiecznego z niepełnosprawnością intelektualną; 
- tworzenie trwałych związków wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną (z 
uwzględnieniem życia małżeńskiego), 



 

 

- przygotowanie do życia w rodzinie. 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 
 Tryb udzielenia zamówienia: 

Zasada konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Zasady świadczenia usługi: 

1. Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w oparciu o ramowy program oraz opracować komplet 
własnych materiałów autorskich niezbędne do zagwarantowania wysokiej jakości dydaktycznej 
prowadzonych zajęć, 
2. Zamawiający zapewnia: bazę dydaktyczną i sprzęt - komputery, projektor, flipchart, bloki do 
flipcharta, markery oraz inne pomoce dydaktyczne (w miarę potrzeb i możliwości), 
3. Zamawiający zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników – kopie materiałów autorskich 
przygotowanych przez wykonawcę.  
4. Wykonawca pokrywa/ją koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usług oraz 
ewentualnym noclegiem 
5. Wykonawca ma obowiązek poinformowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu 
świadczonej usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
6. Wykonawca po zakończeniu świadczonych usług współpracuje z kadrą projektu  
w zakresie rekomendowania kierunków wsparcia osób/grup beneficjentów projektu. 

 
Dodatkowe wymagania: 
-  Terminowa realizacja powierzonego zadania; 
-  Informowanie w formie ustnej lub elektronicznej o występujących problemach i trudnościach 

w realizacji zadania; 
-  Prowadzenie i bieżące przekazywanie dokumentacji związanej z prowadzonym zadaniem; 
- Prowadzenie ewidencji godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektui przekazywanie jej 
Zamawiającemu; 
- Wykonawca świadczący usługi zobowiązana jest do wystawienia Zamawiającemu faktury 
VAT/rachunku. 

 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Czerwiec 2017 r. – Maj 2019 r. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu. W takiej sytuacji nowy termin ustalony 

będzie  w porozumieniu z wybranym Wykonawcą. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: 
a)  Posiadają uprawnienia i wiedzę do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wyznacza spełnienie 
niniejszego warunku przez Wykonawcę składającego ofertę w następujący sposób: 



 

 

Oferty może składać osoba fizyczna lub podmiot dysponujący kadrą, która spełnia poniższe 
wymaganie: 
- posiada wykształcenie wyższe psychologiczne (ukończone studia magisterskie psychologiczne) 
– do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający posiadane wykształcenie. 
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego 

warunku przez Wykonawcę. 

c) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Wykonawca nie może być 

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: 

- 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

d)  Posiadają doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – Zamawiający wyznacza spełnienia niniejszego warunku przez 

Wykonawcę składającego ofertę w następujący sposób:  

Oferty może składać osoba fizyczna lub podmiot dysponujący kadrą, która spełnia poniższe 

wymagania: 

- posiada udokumentowany minimum 3-letni staż pracy jako psycholog z osobami 

z niepełnosprawnością intelektualną, 

- posiada udokumentowane zdobyte dodatkowe kwalifikacje dot. pracy z osobami 

niepełnosprawnymi intelektualnie (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.) 

- nie jest prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, 

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia 

– nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w 

postępowaniu. 

 



 

 

5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków. 

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia 

następujących dokumentów: 

a. Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich; 
b. CV wraz z wykazem zdobytych dodatkowych kwalifikacji osoby wskazanej do realizacji 
niniejszego zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik; 
c. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną na stanowisku psychologa;  
d. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych - Załącznik do Zapytania 
Ofertowego; 
e. Oświadczenie dotyczące niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych -  Załącznik  
do Zapytania Ofertowego; 
f. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik 
do Zapytania Ofertowego. 
g. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy; 
h. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż 
przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy; 
 
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 4 
niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
6. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące  w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

3)  Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

4)  Oferta powinna zawierać cenę w PLN (podaną cyfrowo i słownie) wraz z podatkiem VAT 
oraz obejmować inne podatki i daniny publiczne, 

5)  Wykonawca przy wycenie usługi objętej niniejszym Zapytaniem Ofertowym zobowiązany 
jest do przedstawienia ceny brutto za: 
- 1 godzinę - wynagrodzenie za zrealizowanie poradnictwa psychologicznego (konsultacje 
indywidualne i grupowe); 
- 1 godzinę - wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dot. dorosłości 
dziecka z niepełnosprawnością w oparciu o opracowany przez Wykonawcę ramowy program 
zajęć (50h); 
- 1 spotkanie - wynagrodzenie za przeprowadzenie w ramach działania „Kino o 



 

 

niepełnosprawności”; 
- 1 wyjazd - wynagrodzenie za opiekę psychologiczną dla rodziców i podopiecznych podczas 
wyjazdów integracyjnych. 

6) 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. 

7)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, 

na której zamieszczone jest niniejsze Zapytanie celem rejestrowania wszelkich jego zmian. 
9) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, 

uzupełnień, wycofań. 
 

Forma oferty. 
1) Oferta może być złożona w formie: pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (skan) lub 

osobiście do dnia 18.06.2017 r. do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu do siedziby 
Zamawiającego). 

2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę. 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 

3. Zawartość oferty. 
Kompletna oferta musi zawierać: 
1. Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego do Zapytania Ofertowego; 
2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e 
prawny/i Wykonawcy; 
3. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy; 
4. Dokumenty wymienione w punkcie 5 niniejszego zapytania ofertowego.  
 
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Iwona Grajkowska., tel./fax (55) 233 75 93, e-mail: zk.elblag@psoni.org.pl 

 
8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć do dnia 18.06.2017 roku do godz.23.59 w formie papierowej, osobiście lub 
pocztą tradycyjną, na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg, bądź  
w wersji elektronicznej na adres: zk.elblag@psoni.org.pl 
 

mailto:zk.elblag@psoni.org.pl


 

 

9. Kryteria wyboru ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 
i ich znaczenie: 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

Cena (C) 40% 40 punktów 

Doświadczenie (D) 60% 60 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 

po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C(min)
  • Max  (C) 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

C(min) najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

Max (C) 
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 

"Cena" 

 

4. Zasady oceny kryterium "Doświadczenie”, . 
W ramach tego kryterium punkty przyznaje się za doświadczenie personelu. 
Doświadczenie zawodowe będzie oceniane wobec następującego okresu zatrudnienia: 
 

- staż pracy jako psycholog (z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) od 3 roku do 5 lat 
– 10 pkt; 

- staż pracy jako psycholog (z osobami z niepełnosprawnością intelektualną)  powyżej 
5 lat do 10 lat – 20 pkt; 

- staż pracy jako psycholog (z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) powyżej 10 lat  do 
15 lat – 40 pkt; 

- staż pracy jako psycholog (z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) powyżej 15 lat  do 
20 lat – 60 pkt. 

 
Powyższa punktacja dotyczyć będzie osoby wskazanej przez składającego ofertę jako osoby, 
która bezpośrednio będzie realizowała przedmiot zamówienia objętego niniejszym zapytaniem 
ofertowym. 
 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów (sumę 

punktów) - w obu kryteriach łącznie – kryterium cena i doświadczenie personelu. 



 

 

 
10. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników. 

1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może żądać uzupełnienia lub poprawienia 
m.in. oświadczeń, pełnomocnictw, oczywistych błędów rachunkowych. Uzupełnieniu nie 
podlega formularz ofertowy. 

2) Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji. 

3) Ogłoszenie wyników postępowania. 
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania 
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na 
adres pocztowy), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia upływu terminu 
składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Zamawiającego www.elblag.psoni.org.pl 

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
11. Podpisanie umowy. 

1. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W 
przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  
O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową lub 
telefoniczną wraz z informacją o wynikach postępowania. 

2. Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt. 17 ppkt. c lit. ii Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany umowy o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie. W takim  wypadku nie będzie konieczne ponowne 
stosowanie zasady konkurencyjności. 
 

12. Odrzucenie Wykonawcy. 

Wykonawca składający ofertę zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 
1)  w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2)  w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 
3)  w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

http://www.elblag.psoni.org.pl/


 

 

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie/poprzez e-mail. 

  

14. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

15. Pozostałe informacje 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego 

przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub 

uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail, fax lub pocztą), jak również 

zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.elblag.psoni.org.pl 

 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. 

O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z 

informacją o wynikach postępowania. 

 

16. Wykaz załączników do niniejszego zapytania. 

 
Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory: 
 
1. Wzór formularza oferty; 
2. Wzór CV osoby bezpośrednio wykonującej przedmiot zamówienia; 
3. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych; 
4. Oświadczenie dotyczące niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych; 
5. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;  
 

 

http://www.elblag.psoni.org.pl/

