
 
 
 
 
 
 

 

 

W ramach procedury rozeznania rynku 
zapraszamy do składania ofert  na wykonanie usługi przeprowadzenia diagnozy  
i terapii psychospołecznej dla 11 osób uczestniczących w projekcie „Akademia 
Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.  

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę 
polegającą na przeprowadzeniu diagnozy  i terapii psychospołecznej na rzecz 
uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych” zgodnie ze szczegółowym 
opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 
02.06.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem 
pod nr 58 532-60-03. 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania przesłanych ofert. 

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji 
szczegółowych warunków realizacji zamówienia.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.  

Dodatkowo informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zawiera 
umowy na podstawie własnych umów stosowanych w MOPS w Tczewie. 
 

Złożone oferty nie stanowią oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak 
również niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania 
wartości zamówienia. 

Zamawiający zastrzega, że przedstawiona w ofercie całkowita cena realizacji 
zamówienia stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta podlega 
odrzuceniu. 

Wstępny opis zadania: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Usługa polega na przeprowadzeniu 233 godzin diagnozy i terapii psychospołecznej 
na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych.  Usługa skierowana 
jest do kobiet i mężczyzn, w tym osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w 
projekcie pn. „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Usługą objęte zostaną osoby 
bezrobotne i/lub bierne zawodowo dotknięte wykluczeniem społecznym, 
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Tczewie w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej. 

1.  Wykonawca zrealizuje usługę w zakresie przeprowadzenia diagnozy i terapii 
psychospołecznej indywidualnej 

 diagnozę i terapię psychospołeczną indywidualną dla 11 uczestników/czek 
projektu w łącznym wymiarze średnio 21 godzin zegarowych/osobę. Usługa 
obejmie diagnozę psychospołeczną w wymiarze 3 godzin i terapię 
psychospołeczną w wymiarze średnio 18 godzin. Łącznie 233 godzin 
zegarowych. W ramach łącznej liczby 233 godzin istnieje możliwość 
zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin terapii na 1 osobę 
uczestniczącą, w zależności od potrzeb wynikających z diagnozy. Celem 
diagnozy psychospołecznej jest rozpoznanie sytuacji indywidualnej 
uczestników/czek oraz ustalenie wstępnych oczekiwań osoby wobec 
terapeuty. Terapia ma na celu omówienie procesu i wyniku diagnozy i 
ustalenie planu dalszego działania na rzecz osoby oraz działanie na rzecz 
rozwiązania problemów wskazanych w diagnozie. 

2. Udział w diagnozie i terapii psychospołecznej ma przyczynić się do poprawy 
sytuacji indywidualnej/rodzinnej, w tym w zakresie przygotowania do podjęcia 
aktywności społeczno-zawodowej. Dodatkowo udział przyczyni się do 
poprawy stanu zdrowia osób uczestniczących oraz nabycia umiejętności 
rozwiązywania pojawiających się problemów.  Plan i zakres wsparcia 
realizowany będzie w odniesieniu do indywidualnej sytuacji osób 
skierowanych do diagnozy i terapii psychospołecznej.  

3. Działania w ramach zlecenia ukierunkowane będą na przeciwdziałanie 
jakiejkolwiek dyskryminacji, poprzez unikanie przekazu dyskryminującego, 
ośmieszającego lub utrwalającego stereotypy. Sposób przekazywania 
informacji prowadzony będzie przejrzyście z uwzględnieniem potrzeb 
poszczególnych uczestników, w tym z niepełnopsrawnościami.  

4.  Planowany termin wykonania usługi: do dnia 31 marca 2018 roku. 

5. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-19.00 
ustalanych indywidualnie z uczestnikami zależnie od zaangażowania 
uczestników w pozostałe działania w ramach projektu. Zajęcia na rzecz 1 
osoby nie mogą trwać dłużej niż 2 godziny zegarowe w ciągu jednego dnia. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu terminarze diagnozy i terapii 
psychospołecznej do zaakceptowania. Zamawiający skieruje do pierwszego 
spotkania (do diagnozy) uczestników/czki. Terminy kolejnych spotkań (terapii) 
w wymiarze zgodnym z zakresem określonym w punkcie 1 zostaną ustalone 
bezpośrednio z osobą na podstawie harmonogramów projektu i przekazane 
do wiadomości Zamawiającemu. 

7. Zajęcia będą prowadzone na terenie Tczewa, Wykonawca zapewni 
odpowiednie miejsce do prowadzenia zajęć. Miejsce powinno być 
dostosowane do charakteru działania, tj. w warunkach gwarantujących 



 

 

swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz 
zapewniających bezpieczeństwo.  

8. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć poza Tczewem, jednak w takim 
przypadku koszty dowozu lub dojazdu osób uczestniczących w zajęciach z 
miejscowości Tczew do miejsca odbywania zajęć jak również koszty 
zakwaterowania i wyżywienia – jeśli takie występują- ponosi w całości 
wykonawca. 

9. Wykonawca na czas realizacji diagnozy i terapii psychospołecznej 
zapewni osobom uczestniczącym kawę, herbatę oraz wodę, a także 
materiały niezbędne do przeprowadzenia działań. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania diagnozy i 
terapii psychospołecznej. 

11. Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 10 000,00-zł. (dziesięć 
tysięcy złotych). 

12.  Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i 
terapii psychospołecznej lub psychologicznej, w szczególności praktyczne 
przygotowanie do diagnozowania, działań interwencyjnych, profilaktycznych 
oraz terapii korygującej i wspierającej rozwój psychospołeczny człowieka. 
Zajęcia mogą prowadzić jedynie  osoby z wykształceniem 
psychologicznym - osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku 
psychologia. W celu realizacji działań zgodnie z harmonogramem 
Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób prowadzących zajęcia. 

13. Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwe przekazanie i utrwalenie 
informacji o współfinansowaniu działań ze środków EFS wobec wszystkich 
osób uczestniczących w programie diagnozy i terapii psychospołecznej 
zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego plakaty do oznaczenia budynku i pomieszczeń.  
W przypadku przekazania uczestnikom/czkom materiałów tematycznych, 
Wykonawca oznakuje je zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez 
Zamawiającego. Wzory materiałów wymagać będą akceptacji 
Zamawiającego. 

14. Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę w zakresie przetwarzania 
danych osobowych osób uczestniczących w diagnozie i terapii 
psychospołecznej.  

15. Wykonawca po wykonaniu diagnozy i terapii psychospołecznej przedstawi 
Zamawiającemu kartę poradnictwa wraz z rejestrem wydanych kart 
poradnictwa potwierdzone udziałem przez osoby skierowane do diagnozy i 
terapii psychospołecznej. Terminy składania dokumentacji wskazane zostaną 
przez Zamawiającego na etapie podpisania umowy.  



 

 

16. Cena obejmuje koszty usługi prowadzenie diagnozy i terapii psychospołecznej 
w wymiarze 233 godzin z. 11 osobami, ponadto pracę w zakresie 
sporządzenia dokumentacji dotyczącej realizacji w/w usługi wynikającą ze 
stosownych przepisów oraz koszty związane z przeprowadzeniem usługi wg 
warunków określonych w opisie przedmiotu wyceny (w tym zapewnienie 
odpowiedniego miejsca prowadzenia  zajęć oraz napojów i materiałów) 

17. Warunki płatności:  Płatność nastąpi w 2 ratach: 

1) Do 31 grudnia 2017 za wykonanie 203 godziny zajęć indywidualnych w 
roku 2017 

2) Do 31 marca 2018 za wykonanie 30 godzin zajęć indywidualnych w roku 
2018 

Z Wykonawcą przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa. Płatność nastąpi 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 14 dni po 
zaakceptowaniu wykonania usługi przez Zamawiającego na podstawie protokołu 
odbioru oraz po wystawieniu faktury.   
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
 

A. Stawka za 1 godzinę świadczonej usługi 

Cena netto……………………… 

Podatek VAT……………………. 

Cena Brutto……………………… 

 

B. Cena za wykonanie całości usługi  w wymiarze 2330 godzin (A x 233) 

Cena netto……………………… 

Podatek VAT……………………. 

Cena Brutto……………………... 

 
 
 
Nazwa i adres firmy (ewentualnie pieczęć firmy) 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 

………………………………………………………………….. 
                                                                                                   (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)   

                                                                     
 


